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WSTĘP
KLUCZOWY PROBLEM ŁADU

Powaga władzy poszła w zapomnienie; [... ] 
Toć niebo samo, planety i ziemia 

Pilnują wiernie pierwszeństwa porządku, 
Stopnia i miary, służby, kształtu, pory 
I nieodmiennej w biegu swoim drogi; 

Dlatego słońce, ten jasny planeta, 
Na szczytnym tronie wyżej innych siadło. 

By jasnym okiem złych planet wpływ leczyć. 
I bez oporu wśród gwiazd złych i dobrych 

Swe panowanie rozciągnąć królewskie. 
Lecz gdy planety grzeszną mieszaniną 

W nieładpopadną, jak potworne klęski! 
Wokoło bunty; tu ziemia się trzęsie, 
Tam ryczy morze, tu szaleją wiatry; 

Groza i klęski burzą i druzgoczą 
Małżeński pokój i jedność państw świętą. 
Gdy się podstawy chwieje stopniowanie, 

Które do wielkich czynów jest drabiną, 
Marnieją wszystkie ludzkie przedsięwzięcia. 

Jak stopnie szkolne, bractwa miast, jak handel, 
Dalekie brzegi pokojem łączący, 

Jak urodzenia i starszeństwa prawa, 
Korony, berła, wieku przywileje 

Bez stopniowania jakżeby zdołały 
Każde zatrzymać miejsce mu należne? 

Znieś stopniowanie, spuść jedną tę strunę, 
A słuchaj, straszny naokoło rozdźwięk! 

Patrz, wojna wszędzie; zbuntowane fale 
Podnoszą piersi nad brzegów zapory, 

Zmieniają ziemię w jedno wielkie bagno; 
Bezprawna przemoc słabości jest panią; 

Dziki syn ojca własnego morduje, 
Siła jedynym prawem jest, a raczej
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Imię swe tracą prawo i bezprawie, 
W których pośrodku sprawiedliwość mieszka. 

Wszystko na jednym opiera się gwałcie, 
Na samowoli gwałt, na żądzy wola; 

A żądza, świata jeden wilk powszechny, 
Przez samowolę i gwałt popierana, 

Gdy wszystko zmieni na łup, wszystko połknie, 
Musi na koniec pożreć sama siebie1. 

1 W. Szekspir, Troilus i Kresyda, [w:] tenże, Dzieła dramatyczne, t. V (cz. 1): Tragedie, 
przeł. L. Ulrich, Warszawa 1964, s. 29-30.

2 Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plan- 
tagenetów (Kraków 2001) i Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli po
litycznej XVI wieku (Kraków 2005). Ponieważ może się wydawać, iż niniejszy tom stanowi 
kontynuację pierwszej tylko z wymienionych pozycji, zauważyć należy, że istotnie zawiera on 
charakterystyczne dla doby Tudorów punkty odniesienia, można by rzec „bardziej partykular
ne”, ogniskujące się wyraźniej na „sprawach angielskich”, ale i podejmuje zagadnienia, których 
zrozumienie ułatwia praca poświęcona francuskiej myśli politycznej XVI w.

Epoka Tudorów to w dziejach Anglii czas wyjątkowy. To, co dzieje się w tym 
kraju przed wstąpieniem na tron pierwszego spośród władców należących do tej 
dynastii, Henryka VII, ojca Henryka VIII i dziadka Edwarda VI, Marii I i Elżbiety 
I, jest przedmiotem częstych analiz historyków doktryn politycznych, znajdujących 
w tamtych, jakże odległych czasach, sięgających wszak schyłku późnego średnio
wiecza i renesansu, zaczynów z jednej strony dążenia do ograniczenia władzy mo
narszej, z drugiej zaś przemian prowadzących w kierunku nowożytnego państwa 
suwerennego. Pojawiające się w tej epoce wystąpienia nawiązujące do wcześniej
szych stanowisk Henry’ego de Bractona i Johna Fortescue, otwarcie kontynuujące 
tradycję rozważań o „polityczno-regalnym” walorze monarchii angielskiej łączą się 
lub pozostają w sporze z wystąpieniami nawiązującymi z kolei do refleksji Johna 
Salisbury i Williama Ockhama. Jednak obie te tendencje wydają się współtworzyć 
ujęcia nowożytne, w których problem podmiotu władzy kojarzony będzie wyraźnie 
z kwestią suwerenności nie tyle tego podmiotu, ile „politycznej całości” przezeń 
reprezentowanej. Jak próbowałem pokazać w innych pracach2, w procesie kształto
wania się nowożytnej kategorii „suwerenność” znaczącą rolę odegrali autorzy fran
cuscy i angielscy, i ci, którzy aktywni byli u schyłku wieków średnich, w okresie 
nazywanym niekiedy „odrodzeniem XII-XIII wieku”, i ci, którzy działali w wie
ku XVI, właśnie w stuleciu nazywanym powszechnie „dobą Tudorów”. W proce
sie tym bardzo istotną rolę odgrywał namysł nad istotą władzy i istotą prawa, nad 
tym, co nazywano wówczas ciałem politycznym i pozycją zajmowaną w tym ciele 
przez piastuna władztwa rozmaicie zresztą uzasadnianego, nad pozycją jednostek 
i grup we wciąż hierarchicznie porządkowanej „społecznej całości” oraz nad pra
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wem oporu wobec poczynań piastunów władzy „politycznej” i Jurydycznej” (lecz 
czy również społecznej?) całości.

Zaczątki refleksji wyrastającej z późnośredniowiecznego dziedzictwa angiel
skiego, ale uwzględniającej również teksty klasyczne i wczesnochrześcijańskie, 
prezentowane będą w pierwszym szkicu, poświęconym głównie refleksji chrze
ścijańskich humanistów głównie z czasów Henryka VIII, aktywnych już jednak za 
panowania jego ojca, a oddziałujących na kolejne pokolenia, tworzące wówczas, 
gdy na tronie angielskim zasiadały jego dzieci. Już krytyczna analiza stanowisk 
Thomasa More’a i Thomasa Elyota ułatwia zrozumienie zarysu zasadniczego, jak 
się wydaje (zwłaszcza gdy śledzi się współczesną literaturę przedmiotu), proble
mu angielskiej myśli politycznej doby Tudorów, związanego z próbą uzasadnienia 
istnienia ładu normatywnego i instytucjonalnego, który nie jest już tak „statyczny” 
jak opisywany przez Bractona lub Fortescue. Podjęty wówczas namysł nad nieza
leżnością, a w dalszej kolejności suwerennością tego królestwa (kojarzonego już 
to z Koroną, już z osobą piastuna władztwa) miał wyznaczyć zaczątki niezwykle 
ważnego procesu, kluczowego również dla angielskiego sposobu refleksji o relacji 
między zwierzchnictwem świeckim i zwierzchnictwem duchowym lub - jak ma
wia się częściej - między państwem a Kościołem. O ile wymiar normatywny tego 
procesu zostanie zapowiedziany w szkicu poświęconym chrześcijańskim humani
stom, o tyle wymiar instytucjonalny, którego elementem były przemiany dotyczące 
prymatu wobec Kościoła Anglii, zostanie rozjaśniony w szkicu kolejnym, zatytuło
wanym Ku monarchii absolutnej? Kontrowersje doby Henryka VIII, poświęconym 
sporom i stanowiskom kreślonym głównie przez publicystów związanych z dwo
rem Henryka VIII.

Poglądy myślicieli politycznych aktywnych za panowania Henryka VIII i Elż
biety I, nastawionych zasadniczo aprobatywnie wobec ich władania, zostaną przed
stawione w dwóch szkicach zapowiadających analizy stanowisk odmiennych, 
pochodzących z jednej strony od myślicieli protestanckich, głównie zresztą kalwiń
skich, z drugiej zaś od autorów katolickich, nie tylko jednak tych, którzy uchodzą 
za kontynuatorów dawnych, „statycznych” ujęć, ale także tych, którzy zbliżają się 
do nowych koncepcji przygotowywanych przez cały wiek XVI przez przedstawi
cieli szkoły z Salamanki i ich głównie włoskich naśladowców. Dwa ostatnie szki
ce uzupełniające niniejszy tom mają różny charakter: pierwszy z nich, poświęcony 
głównie koncepcjom Richarda Hookera (i Hadriana Saravii), uchodzącego za naj
ważniejszego bodaj myśliciela politycznego współtworzącego zarazem stanowisko 
anglikańskie, zawierający analizę jego polemik z ujęciami prezbiteriańsko nasta
wionych purytanów, wiązać się będzie wprost ze szkicem dotyczącym kontrowersji 
z czasów Elżbiety oraz opcji protestanckich i katolickich; drugi szkic, zamieszczo
ny w aneksie, zawiera natomiast analizy wystąpień myślicieli szkockich i pozwala 
nam lepiej zrozumieć nie tyle spory na tle wyznaniowym, ile spory „typowo poli
tyczne”, znane Jakubowi I, następcy Elżbiety I na tronie Anglii, początkującemu 
już dynastię Stuartów, wcześniej władającemu właśnie w Szkocji.
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Przedstawiona struktura pracy nie jest równie czytelna jak te, które określiły 
układ treści zawartych w obu wspominanych uprzednio monografiach. Próba omó
wienia w wielu odrębnych szkicach znaczących dla dziejów angielskiej myśli po
litycznej autorów aktywnych za panowania Tudorów wymagałaby przygotowania 
kilku tomów. Wbrew uwagom polskiego recenzenta projektu badawczego, które
go owoce prezentowane są w niniejszym tomie, każdy Czytelnik, który przejrzy 
bibliografię uzupełniającą niniejszy tom przekona się, że nawet autorzy brytyjscy 
rzadko podejmują podobne próby (należałoby raczej rzec: prawie nigdy ich nie po
dejmują, skoro obok popularnonaukowej pracy Christophera Morrisa nie ma po
dobnych opracowań w literaturze brytyjskiej). Taki stan rzeczy znacznie utrudniał 
przygotowanie szkiców do prezentowanego tomu (skoro niepodobna było konfron
tować ustaleń własnych z interpretacjami innych autorów), a także objęcie badania
mi wszystkich godnych uwagi autorów angielskich tego czasu, omawianych jedy
nie w tekstach o charakterze monograficznym, często polemicznych wobec innych 
prac, nie sytuujących stanowiska danego myśliciela w pewnym ewolucyjnym pro
cesie kształtowania choćby odmiennych nurtów doktrynalnych. To była zasadnicza 
racja, dla której w kolejnych szkicach niniejszego tomu powtarzana jest „sekwencja 
chronologiczna” omówiona w innych także szkicach; „sekwencja” z tekstu traktu
jącego o kontrowersjach czasów Henryka VIII zostanie więc po części powtórzona 
w tekstach poświęconych stanowiskom protestanckim i katolickim, natomiast „se
kwencja” prezentowana po raz pierwszy w szkicu poświęconym kontrowersjom za 
panowania Elżbiety I - we wspomnianych już dwóch szkicach oraz w tekście po
święconym stanowisku Hookera3. Wspomniana racja wzmacniała również potrze
bę sięgania głównie do tekstów źródłowych, niekiedy niezwykle trudnych, bo choć 
wciąż wydawanych, to publikowanych w wersjach, w jakich pozostawili je szesna- 
stowieczni autorzy.

3 Była to również jedna z racji skłaniających do przyjęcia przedstawionej struktury pracy, 
dla jej zupełności wymagającej wszak prezentacji bardzo interesujących koncepcji prawniczych, 
a nawet tak fundamentalnej, a mało znanej polskiemu czytelnikowi koncepcji, jak ancient con
stitution, wspominanych nie w jednym, lecz we wszystkich niemal szkicach.

***

Christopher Morris, autor popularnej, jedynej syntetycznej monografii poświę
conej myśli politycznej epoki Tudorów, rozpoczął swe merytoryczne rozważania 
od wygłoszenia paradoksalnej tezy, iż w pewnym sensie szesnastowieczni Anglicy 
nie dysponowali żadną teorią polityczną, nie posiadali bowiem żadnej koncepcji 
tego, co współcześnie nazywamy państwem; mieli oni natomiast teorie społeczeń
stwa. Omawiali problemy urzędów i pewnych osób w społeczeństwie, króla lub 
arystokracji, duchowieństwa lub urzędników. Dyskutowali cele, naturalne i nad
naturalne, którym społeczeństwo winno służyć. Zastanawiali się nad charakterem, 
źródłami i wzajemnymi relacjami różnych rodzajów prawa zapewniającego ład 
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w społeczeństwie oraz rozmaitymi autorytetami, z którymi społeczeństwo konfron
tuje swoich członków. Większość z nich analizowała wagę, jaką dla społeczeństwa 
ma posłuszeństwo autorytetom, zarazem zwracali jednak uwagę na granice, jakich 
żaden z tych autorytetów nie powinien przekraczać. Król był tylko jednym z takich 
autorytetów. Były bowiem także inne: Prawo, Lud, Kościół, Bóg i (wedle niektórych 
myślicieli) Sumienie. Żaden z tych autorytetów nie mógł być mylony z innym, zaś 
zasadniczym problemem teorii społeczeństwa pozostawało ustalenie roli odgrywa
nej przez każdy z nich). Stwierdzenie to, które z jeszcze większą słusznością może 
być odnoszone do myślicieli aktywnych przed rozpoczęciem ery Tudorów, i to nie * 

4 C. Morris, Political Thought in England. Tyndale to Hooker, Oxford 1953, s. 1. 
Wszystkie tłumaczenia materiałów źródłowych oraz literatury przedmiotu - jeśli nie podano ina
czej - B.Sz. Teza Morrisa (który ujmuje w swych rozważaniach np. Johna Knoxa, ale w związku 
z jego dokonaniami kojarzącymi się z Anglią, generalnie bowiem w przekonaniu Morrisa szes- 
nastowieczna szkocka refleksja polityczna była daleko bardziej związana z francuską niźli z an
gielską), iż Anglicy nie mieli w XVI w. „żadnej teorii politycznej”, rozwijana jest w dalszym 
ciągu w angielskiej literaturze przedmiotu. Zwraca się uwagę, iż nowoczesne pojęcie państwa 
zostało ustalone dopiero w XVII w. dzięki wystąpieniom takich myślicieli, jak francuski legista 
Jean Bodin, którego doktryna była wykorzystywana w Anglii zasadniczo dopiero po wygaśnię
ciu dynastii Tudorów, hiszpański jezuita, zaliczany do grona przedstawicieli tzw. szkoły z Sa
lamanki Francisco Suarez (z którego tezami korespondowały jednak ustalenia angielskich ka
tolików aktywnych za panowania Elżbiety I), oraz Hugo Grocjusz i Tomasz Hobbes, istotnie 
działający dopiero w XVII w. Ich ustalenia miały doprowadzić do wypracowania pojęcia pań
stwa jako struktury niezależnej zarówno od osoby władcy politycznego (o której dyskutowano 
w XVI w. i z którą identyfikowano niekiedy państwo), jak i od ludu, ujmowanego często jako 
zbiór jednostek tworzących wspólnotę polityczną i upoważniających osoby władców do wyko
nywania jego władzy (analizę dyskusji prowadzonych na ten temat również Odnajdziemy w ni
niejszej pracy). Zob. w tym względzie w szczególności tekst Quentina Skinnera The state, [w:] 
Political Innovation and Conceptual Change, red. T. Ball, J. Farr, R. L. Hanson, Cambridge 
1989, s. 90-126, gdzie zwrócono uwagę na zaczątki kształtowania się nowoczesnego rozumienia 
państwa z jednej strony u republikanów XVI w., w wielkiej mierze korzystających z dorobku 
współczesnych im republikanów włoskich, z drugiej zaś u radykalnych myślicieli angielskich 
w rodzaju Johna Ponęta. Morris zapewne także w związku z tą interpretacją zastrzegłby, że an
gielscy myśliciele epoki Tudorów, im bowiem poświęca swój tom i nimi są „szesnastowiecz- 
ni myśliciele”, tworzyli filozofie polityczne używając intelektualnego aparatu przejmowanego, 
często bezkrytycznie, od średniowiecznych szkolarzy, mimo że dziedzictwo wieków średnich 
w filozofii politycznej, choć w wielu obszarach głębokie i owocne, było dziedzictwem chaosu 
(disorder), jako że „szkolarze” nie chcieli pominąć niczego, o czym pouczali prorocy, autorzy 
Ewangelii, Ojcowie Kościoła i mistycy, dołączając do tego możliwie wiele z Arystotelesa i możli
wie mało z dorobku prawników rzymskich', przyczyną „chaosu” było jednak nie tylko „złożenie” 
tak wielu elementów, ale także niejakie „opóźnienie intelektualne”, bowiem ustalaną w oparciu 
o tak wiele elementów filozofię polityczną wciąż opatrywano uniwersalistycznym wymiarem, 
mimo że istniały już i znakomicie się umacniały monarchie narodowe, a dawne feudalne relacje 
panowania do ziemi były jedynie już wypierane przez nowe relacje, oparte bardziej na pienią
dzu, dzięki umacnianiu się pozycji mieszczaństwa głównie zresztą w północnowłoskich „repu
blikach miejskich” (C. Morris, Political Thought in England..., s. 6-7).
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tylko w Anglii, ale i na kontynencie, winno jednak znaleźć dopełnienie: formuło
wana przez Anglików teoria społeczeństwa raczej niż państwa miała walor jury- 
dyczno-polityczny, gdyż uwzględniała istnienie ładu normatywnego porządkujące
go relacje między jednostkami skupionymi we wspólnocie i uznającymi władcę, 
który nie tylko wspólnotę tę uosabiał, ale także, promulgując prawo, stał na stra
ży istniejącego i wiążącego ją ładu normatywnego. Teoria społeczeństwa jednak 
i jej „polityczny moment” miały nieodmiennie „charakter chrześcijański”, dający 
początek refleksji nad konkretną wspólnotą polityczną o wymiarze uniwersalnym. 
Bez względu na wyznanie Anglicy doby Tudorów mówili przecież o społeczeń
stwie jako wspólnocie chrześcijańskiej, eksponując w pierwszym rzędzie związanie 
monarchy wymaganiami uzasadnianymi religijnie, stroniąc od przypisywania su
werenności państwu jako zdepersonalizowanej jedności-całości o walorze wyłącz
nie politycznym. Skoro w refleksji angielskiej, podobnie zresztą jak w ówczesnej 
myśli politycznej rozwijanej na kontynencie, wielką rolę odgrywał problem ładu 
stworzenia i jego stosunku do porządku określającego społeczeństwo, to chrze
ścijański charakter ładu normatywnego, bo o nim mowa w pierwszej kolejności, 
wyraźnie określał granice powinnych zachowań wszystkich członków wspólnoty, 
w tym króla, co sprawiało, że jego ewentualny przymiot suwerena nie mógł być 
ustalany z pominięciem wymagań porządku o ostatecznie Boskiej proweniencji.

Najczęściej przyjmuje się, że ten sposób myślenia, „wikłający” wolę osobowe
go piastuna władzy nie w relację do politycznej jedynie całości, lecz w relację do 
normatywnego ładu stworzenia, „wyrasta” z późnośredniowiecznego dziedzictwa 
bliskiego także Anglikom doby Tudorów. U schyłku wieków średnich także oni 
pojmowali przecież naturę jako zorientowaną teleologicznie (celowościowo), a ład 
przez nią tworzony jako określający drogę wiodącą do celu właściwego nie tylko 
„politycznej całości” i jej monarsze, ale także każdemu jej członkowi. „Mądrość 
Boża”, kojarzona i z celem określającym ład stworzenia, i z treścią owego ładu, 
a w końcu z porządkiem obowiązującym w rzeczywistości społecznej, stanowiła 
w tym ujęciu ostateczne uzasadnienie istnienia na przykład hierarchicznej struk
tury społecznej, rozpoznawanej jako fragment hierarchicznej struktury bytu, od
zwierciedlający hierarchiczny porządek świata ustanowionego stwórczym aktem 
Boga5; świata, w którym nie odróżniano ściśle faktów od wartości, negując moż

5 Badacze dziejów angielskiej myśli politycznej doby Tudorów, niepoprzestający na „przy- 
czynkarskich” opracowaniach, lecz usiłujący pojąć jej ewolucję od ujęć średniowiecznych 
jeszcze ku właściwym nowożytności, wciąż prezentują zagadnienie ładu, nieodmiennie odwo
łując się do ustaleń Arthura O. Lovejoy’a zawartych w pracy dostępnej również w języku pol
skim, a zatytułowanej Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei (przeł. A. Przybysławski, 
Warszawa 1999). Analizując ustalenia Platona i Arystotelesa, Lovejoy wskazuje, że na nich opar
te zostały koncepcja planu i struktury świata akceptowane bez zastrzeżeń przez średniowiecze aż 
do końca XVIII wieku przez filozofów, większość uczonych, a także ludzi najbardziej wykształco
nych, określane ogólnie mianem „koncepcji łańcucha bytów”. Była to koncepcja wszechświata 
złożonego z ogromnej czy - na mocy ścisłej acz rzadko rzetelnie stosowanej logiki zasady ciągło
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liwość wywodzenia drugich (i norm) z pierwszych; świata, w którym sąd o dobru 
i złu (rozumianym jako brak dobra) w żadnym razie nie zależał od oceny subiek
tywnej, lecz osadzany był nieodmiennie w treści ładu opartego ostatecznie na tej 
„Mądrości” tak, że rozum (umysł) jednostki odnosił się jedynie poznawczo do 
tego, co nie było zależne od niego; świata w końcu, w którym nadal akcentowa
no znaczenie prawa naturalnego i rozumnego zarazem, rozpoznawanego jedynie 
w naturach rzeczy stworzonych przez ludzki umysł, znów nie od niego zależnych, 
a powiązanych z bytem, faktami zatem, ale i wartościami wynikającymi z bycia 
stworzonymi6. O ile ów świat i - w konsekwencji - rzeczywistość społeczna wpi
sane były w teleologicznie zorientowany porządek, o tyle i świat stworzony, i spo
łeczna rzeczywistość opierały się o normatywną strukturę, zaś funkcje sprawowa
ne i w świecie, i w społecznej rzeczywistości przez poszczególne byty znajdowały 
normatywne granice. To był powód, dla którego władca kierujący wspólnotą po
lityczną postrzegany był nade wszystko z perspektywy wymiaru sprawiedliwości, 
„administrowania normatywną treścią owego ładu”, a nie arbitralnego stanowienia 
norm; z perspektywy gwaranta istnienia porządku, a nie jego twórcy. Niekiedy jed
nak, wciąż stosując ustalony w wiekach średnich język teologii i jurysprudencji, 
bliższy ujęciom racjonalistycznym niż zapoczątkowanym przez skotystów ujęciom 

ści - nieskończonej liczby ogniw przechodzących w hierarchicznym porządku od najbardziej mi
zernych rodzajów istnień, które ledwie wymykają się niebytowi, przez „każdy możliwy" szczebel 
aż do ens perfectissimum albo też, w wersji bardziej ortodoksyjnej, do najwyższego możliwego 
rodzaju stworzeń, między którymi a bytem absolutnym zakłada się nieskończoną niewspółmier
ność, z których każde różni się od tego tuż nad nim i tuż pod nim w „najmniejszym możliwym " 
stopniu. W koncepcji tej, która znalazła pełny wyraz w ujęciach neoplatoników, wszystko, prócz 
Boga, posiada w pewnej mierze „brak". Przede wszystkim w ogólnej „naturze" czy istocie każ
dej rzeczy są „potencje ", które w danym momencie jej istnienia nie są zrealizowane. Istnieją tak
że wyższe poziomy bytu, które, z racji określonego stopnia braku charakteryzującego tę rzecz, są 
dla niej definitywnie nieosiągalne. Zatem „każdej rzeczy można przypisać miejsce według stop
nia jej zarażenia [samą] potencją " (W. D. Ross). Koncepcja ta powiązana została przez chrześci
jan nie tylko ze stwórczą aktywnością Boga, ale także z hierarchią społeczną, wikłając problem 
źródeł zwierzchnictwa politycznego oraz istnienia i celu aktywności politycznego zwierzchnika 
w ład „łańcucha bytów” (A. O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu..., s. 66-67).

6 Glenn Burgess, autor wybornego opracowania dotyczącego myśli politycznej początków 
XVII w., zwracając uwagę na „przepaść mentalną” oddzielającą nasze rozumienie od tego, które 
było udziałem nie tylko ludzi wieków średnich, ale i włoskiego renesansu, opisawszy ów „świat” 
wyprowadza następującą (szokującą nas nieco) konkluzję: Dla ludzi, którzy myśleli w ten [opi
sany przez nas w tekście] sposób wartości były w gruncie rzeczy czymś podobnym do faktów: 
mogły one zostać w jakiś sposób odkryte (mogły być nawet odkryte empirycznie), w żadnym jed
nak razie nie miały one jakiegoś emocjonalnego lub psychologicznego źródła wewnątrz umysłu 
każdego człowieka (G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution. An Introduction to 
English Political Thought, 1603-1642, London 1992, s. 8). Zapamiętajmy tę uwagę, a łatwiej 
pojmiemy cele kształcenia władcy politycznego, tak ważnego dla szesnastowiecznych myślicieli 
angielskich stale postulujących bezstronność, bezinteresowność i dążenie do jedności.
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woluntarystycznym, zwracano również uwagę na analogię politycznego władcy 
i Boga, wiążąc akty zwierzchnika doczesnego z aktami władającego światem Pana 
Wszechrzeczy7, odnosząc państwo i jego zwierzchnika do „praw wyższego rzędu” 
niż ich własne i czyniąc go nie tyle panem chrześcijańskiego społeczeństwa, ile sę
dzią dbającym o jego „dobre bycie”8.

7 Zob. szerzej R. Eccleshall, Order and Reason in Politics. Theories of Absolute and Li
mited Monarchy in Early Modern England, Oxford 1978, s. 29-80.

8 C. Morris, Political Thought in England..., s. 2-4. Te treści stanowią zaplecze krytycz
nego osądu formułowanego przez przywoływanego autora, zdaniem którego bezkrytyczne 
przejmowanie przez angielskich myślicieli politycznych schematów średniowiecznej filozofii 
politycznej było niekiedy powodem formułowania przez nich „przeintelektualizowanych” ujęć, 
wymagających, by w uporządkowanym universum każdy element, osoba i rzecz mial[y] możliwy 
do rozpoznania, racjonalny cel, boski lub ludzki, dlatego nie uwzględniali oni dostatecznie czyn
ników zasadniczo pozaracjonalnych, jak choćby tradycja (tamże, s. 7).

9 Jeśli uwzględnimy zasadniczy schemat przedstawianej przez Lovejoy’a koncepcji „łańcu
cha bytów”, może wydać się problematycznym „tajemny zamiar” Boga. Warto jednak odnoto
wać, odsyłając zainteresowanego czytelnika z jednej strony do tomu Monarchia prawa (rozdział 
poświęcony Ockhamowi), z drugiej zaś do szkicu poświęconego chrześcijańskim humanistom, 
także uwzględniającego wiadomości na temat angielskiego szkotysty, że właśnie wystąpienie 
szkotystów w pewnej mierze „rozsadzało” czytelną i - zdaniem Lovejoy’a - obowiązującą do 
XVIII w. koncepcję. Jako skrajni antyracjonaliści, szkotyści utrzymywali, że arbitralna i nie
zbadana wola boska jest wyłączną podstawą wszelkich rozróżnień wartości. Jeśli się założy
ło, że rzecz, jako dobra, uczyniona została wyłącznie przez boskie chcenie, a jako zła czy też 
niedobra poprzez Jego niechcenie, zwalniało to z wszelkich rozważań dotyczących wszystkich 
implikacji atrybutu „dobroci". Świat zawierał wszystko, co stwórcy spodobało się w nim umie
ścić, a co za tym idzie miary racjonalności stosowane ewentualnie przez człowieka, podobnie 
jak jego miary dobra nie stosowały się do Boga. W konsekwencji możliwe było przekonywanie, 

Taki kierunek można z łatwością dostrzec zarówno w pismach wspomnianego 
już Elyota oraz Johna Cheke’a i Johna Aylmera, który w 1559 r. bronił królowej 
Anglii przed atakami Johna Knoxa, argumentując, że rządy mogą być sprawowane 
przez kobietę, nie płeć bowiem uzasadnia panowanie, lecz relacja między treścią 
aktów podejmowanych przez władcę a treścią planu stworzenia. Jednak Aylmer, 
uzasadniając tezę o „naturalnym walorze” panowania kobiety, nie tylko przywo
ływał racje znajdowane w Biblii i w starożytności, ale także wskazywał, że sam 
Bóg dokonał wyboru i „zesłał” Anglikom królową, której tytuł jest zasadny także 
z punktu widzenia obowiązującego prawa, nieustalonego wszak arbitralnie przez 
króla choćby wespół z przedstawicielami ludu, przez przedstawicieli albo i przez 
sam lud ani nie ukształtowanego przez „konsens” wspomnianych grup podmiotów, 
lecz uznanego przez Boga ujawniającego swą wolę za pośrednictwem długo ustala
jących się zwyczajowych reguł. Za tytułem do władzy sprawowanej przez królową 
przemawiał zatem jakiś tajemny zamiar Boga, któremu niepodobna przeciwstawiać 
sądów powodujących takimi krytykami jak Knox, choćby epatujących objawianą 
wprost Jego wolą9. Płeć władcy nie jest istotna z punktu widzenia dobrego rządze
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nia; daleko istotniejsze jest to, czy władający, który zawsze reprezentuje w porząd
ku doczesnym Majestat Boga, respektuje zarazem treść Jego norm10.

że Bóg dowolnie i arbitralnie ustalał miary w tracącym swą stabilność porządku wszechrzeczy 
(A. O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu..., s. 80).

10 J. Aylmer, An harborowe for faithfull and trewe subiectes. Against the late Blowne Blaste 
concerning the Goverment of Wemen, wherin be confuted all such reasons as a stranger of late 
made in that behalfe, with a breife exhoration to Obedience, Strasbourg 1559, s. 5-14, 40-42 
i 83-84. Z tego, typowego dla epoki Tudorów (jak przyjmują zwykle współcześni badacze) uza
sadnienia władzy, osadzanego w szerszym kontekście ustanowionego przez Boga ładu i wskazu
jącego, że tytuł jego piastunów w żadnej mierze nie ma proweniencji ludzkiej, winniśmy już na 
wstępie naszych rozważań zdawać sobie sprawę, by dzięki temu stale zachowywać w pamięci 
zasadniczą rozbieżność dzielącą mentalność nas współczesnych od ujęć tych, których refleksja 
będzie przedmiotem analiz.

Uzasadnienie to odnoszono przy tym nie tylko do tytułu monarchy. Niezależnie 
od tego, czy argumentowano na rzecz zwierzchnictwa króla lub parlamentu, czy 
analizowano problemy „konstytucji” albo „rządu mieszanego” wciąż przywoływa
no tę samą rację: każdy zwierzchnik jest przedstawicielem Boga na ziemi, od niego 
ostatecznie czerpie swój tytuł wprost lub w oparciu o treść ładu rozpoznanego jedy
nie przez ludzi, a pochodzącego od Stwórcy; zwierzchnictwo polityczne jest prze
cież przewidziane w ładzie stworzenia, niezależnie od tego, w jakiej formie i przez 
kogo jest sprawowane. Spoglądając z tego punktu widzenia, ewentualne (acz, jak 
zobaczymy, częste w refleksji Anglików doby Tudorów) związanie Boskiej prowe
niencji zwierzchnika z Boskiej proweniencji zwierzchnictwem politycznym uza
sadniało krytykę sprzeciwu wobec piastuna zwierzchnictwa jako w pewnej mierze 
równoznacznego ze sprzeciwem wobec Boga. Z drugiej jednak strony uzasadnienie 
to nie wykluczało, jakże popularnego wówczas ujęcia także w myśli angielskiej, 
bliskiego tym, którzy wbrew poprzedniej tezie podnosili rokosz: także oni głosili 
często, że posiadają tytuł ostatecznie pochodzący od Boga. Ten kierunek rozumo
wania Odnajdziemy i w pismach popierającego monarchię w istniejącym kształcie 
Thomasa Merbury’ego, i w wypowiedziach zdeklarowanego zwolennika radykal
nej reformy Kościoła Williama Tyndale’a, i u katolika Reginalda Pole’a (Tyndale’a 
i Pole’a skłonnych atakować przynajmniej pewne elementy angielskiej monarchii), 
i - wreszcie - u myślicieli radykalnych, zbliżających się już do tezy o istnieniu 
indywidualnego prawa oporu, jakimi byli kalwiniści z lat 50. XV w. - John Ponęt 
i Christopher Goodman. Każdy z nich trwał przy tradycyjnym uzasadnieniu mimo 
wszelkich dzielących ich różnic i oczekiwań politycznych. Nawet Merbury, dyplo
mata zafascynowany kulturą włoską, w wielkiej mierze naśladujący właściwy jej 
styl myślenia politycznego, już w tym okresie kojarzony z „realizmem politycz
nym”, głosił przecież, że władca Anglii jest Obrazem Boga na Ziemi (the Image 
of God on Earth) i choć władza przez niego sprawowana jest un minor esempio, 
to, zaiste, równie trudno sobie wyobrazić kogoś większego niż on, jak trudno sobie 
wyobrazić jakąś władzę większą niźli przez niego sprawowana. Władca ten miał 
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być poddany prawu cywilnemu i pospolitemu, miał honorować przywileje i zwycza
je, umowy i wszelkie przyrzeczenia, o tyle jednak, o ile nie były one sprzeczne ze 
znanymi nade wszystko właśnie jemu prawami Boga (jeśli przeczyły one prawom 
wyższego rzędu, to władca nie był nimi związany)11.

11 T. Merbury, A Briefe Discourse of Monarchie as of the Best Common Weale, London 
1581, s. 43-44.

12 W. Tyndale, The Obedience of a Christian Man, [w:J The Whole Works of William 
Tyndale, ed. by J. Foxe, London 1573, s. 109-110.

13 Tamże, s. 111-122.

O ile sięganie do ustanowionego przez Boga ładu jako racji trwania stanu, któ
rego nie należało zasadniczo zmieniać, wydaje się oczywiste, o tyle świadomość 
istnienia tego ładu musiała być uwzględniana w inny sposób przez tych, którzy pra
gnęli zmienić choćby stosunek władcy do Kościoła. Tyndale, którego sposób my
ślenia był w czasach Henryka VIII równie niepopularny jak rzymskich katolików, 
uzasadniał jednak polityczne zwierzchnictwo podobnie jak Merbury: Bóg nadal 
prawa wszystkim narodom i we wszystkich krajach ustanowił królów, rządców 
i władców wedle swego uznania, by rządzili światem poprzez Niego. Pytając zna
cząco: Któż może zatem sprzeciwiać się im, nie sprzeciwiając się [zarazem] Bogu, 
skoro pozostają oni w ścisłym z Nim związku?, Tyndale wykluczał opór, stwierdza
jąc, że nikt nie może się sprzeciwiać władcom politycznym nie obawiając się kary 
Bożej12; co więcej, przyjmował on, że władca może rządzić, powodując się jedynie 
swoimi chęciami, zamiarami lub celami, na tym [bowiem] świecie każdy król panu
je bez praw i może postępować dobrze lub źle kierując się jedynie swoimi namięt
nościami', a jednak, wbrew pozornemu jedynie przyzwoleniu na arbitralność, każdy 
panujący rnusiał pamiętać, iż poddani należą do Boga, a nie do niego, i że prawa, 
które ustala, nie mogą przeczyć prawom od Boga pochodzącym; od Boga, który 
wszystko stworzył i wszystkim kieruje, pozostając zarazem sędzią wszystkiego, za
tem także każdego piastuna politycznego zwierzchnictwa13.

Mimo analogii z tezami Merbury’ego, wspierającego poczynania Henryka 
VIII, a nawet uznawanego za jednego z pierwszych angielskich „makiawelistów” 
i zwolenników monarchii absolutnej, stanowisko Tyndale’a uwzględniało już nowe 
zagadnienie: to prawda, że żaden poddany nie mógł sądzić ani sprzeciwiać się 
władcy, który panował z „Bożego powodu”, będąc Jego przedstawicielem na zie
mi; prawda, że tylko Bóg mógł sądzić władcę, skoro jednak winien on był działać 
stosownie do woli Bożej, to w pewnym ujęciu mógł już podlegać w jakiejś mie
rze osądowi tych, którzy lepiej niż on rozpoznali tę wolę. W stanowisku myśliciela 
protestanckiego pojawiają się elementy wątku doktryn papalistów późnych wieków 
średnich, przyznających zwierzchnikowi Kościoła uosabiającemu świat chrześci
jański możność oceniania działań władcy należącego do tego świata po ich spełnie
niu i ewentualnie - w razie stwierdzenia grzechu (ratione peccati) orzekania o je
go nieprawości. Racja formułowana przez Tyndale’a jest analogiczna, tyle że - co 
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oczywiste - nie służy uzasadnieniu pozycji papieża wobec występnych chrześci
jańskich władców świeckich: władca, któremu niepodobna się sprzeciwiać i z któ
rym niepodobna zestawiać żadnego innego zwierzchnika doczesnego (również pa
pieża znajdowanego w tej roli przez niemal wszystkich protestantów), nie jest (lub 
nie musi być) najlepiej przygotowany do odczytywania woli Boga. Jego ułomność 
w tym względzie, mająca naturę epistemiczną, nie ma bezpośrednich konsekwen
cji w sferze politycznej lub prawnej, ma jednak - i to zasadnicze - konsekwencje 
w sferze moralnej; stwierdzenie błędu moralnego popełnionego przez władcę przez 
tych, którzy są epistemicznie lepiej przygotowani, może powodować wskazanie 
przez nich przypadku grzechu, a co za tym idzie uzasadniać co najmniej krytykę 
władcy jako władcy występnego. Daleko poważniejsze konsekwencje prawne lub/i 
polityczne miałoby przywołanie treści daleko istotniejszych dla protestantów, choć 
także pochodzących z późnośredniowiecznej refleksji, sformułowanych przez gru
pę tzw. koncyliarystów, ukazujących większą zdolność epistemiczną Kościoła jako 
wspólnoty wiernych niźli jej papieża jako jej głowy.

O ile przywołanie w związku z Tyndale’em rozumowań katolików (traktowa
nych przez ich współczesnych protestanckich krytyków jako papalistów, jeśli nie 
hierokratów, daleko częściej niż jako kontynuatorów refleksji koncyliamej) może 
być bezzasadnie, to skojarzenie jego stanowiska z krytykami nieco późniejszych 
od niego francuskich hugenotów wydaje się mniej paradoksalne. Dość wspomnieć, 
że zwłaszcza w słynnym tekście Vindiciae contra tyrannos, napisanym prawdopo
dobnie przez Duplessis Momay’a po nocy św. Bartłomieja, znajdujemy bardzo roz
budowane refleksje i to prowadzone w oparciu o wyraźne rozróżnienie dwóch po
ziomów, które możemy nazywać religijnym i politycznym. Nade wszystko w tym 
tekście, choć nie tylko pojawia się zespół ustaleń wskazujących kryteria religijne 
jako zasady pozwalające na ocenę „występności” władcy oraz kryteria polityczne, 
kojarzone zwykle z „pokojem społecznym”, „bezpieczeństwem publicznym” lub 
po prostu z „dobrem powszechnym” lub „wspólnym” jako swoistymi miarami po
prawności poczynań władcy. Także jednak w tych analizach Odnajdziemy odwoła
nia do Boga jako ostatecznego źródła upoważnienia dla tych, którzy dokonują oce
ny poczynań władcy; odniesienie takie wciąż pozostanie obecne, choć skojarzone 
zostanie „w planie politycznym” z „interesami” ludu, także mniejszych „wspólnot” 
niż kierowana przez „monarchę narodowego”, bo ludu zamieszkującego pewną 
prowincję14.

14 Zob. szerzej B. Szlachta, Konstytucjonalizm czy absolutyzm?..., rozdział poświęcony 
monarchomachom.

Protestant Tyndale krytykował Henryka VIII za nie dość konsekwentne ze
rwanie z Rzymem; stanowisko podobne do przyjmowanego przez niego zajmował 
w analizowanym przez nas aspekcie doktryny politycznej także krytyk, namawiają
cy jednak do zachowania dawnych więzi, mianowicie Reginald Pole. Także on ne
gatywnie oceniał poczynania władcy, który zdecydował się na akt będący powodem 
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nałożenia nań ekskomuniki, zachowując jednak racje charakterystyczne dla trady
cyjnego uzasadnienia zwierzchnictwa politycznego. Tęsknił on wprawdzie do cza
sów, gdy Anglia cieszyła się wolnością, bo jej władca respektował prawa od Boga 
pochodzące; do czasów, gdy nie przyjmowano, że wszystko zależało od jego woli, 
lecz raczej od „chęci” wspólnoty, wobec której monarcha pełnił tylko rolę jakby 
„zewnętrznego rządcy”. Kim bowiem jest król?, pytał znacząco Pole, znajdując in
teresujący, bo „podmiotowy” i „doczesny” punkt odniesienia dla woli monarchy: 
król istnieje dla swego ludu, przewidziany w tej roli przez samą stworzoną naturę, 
by bronić jego spraw materialnych i doczesnych. A jednak, gdy sprawy te wykra
czają poza doczesność, istnieje przecież jakaś jurysdykcja przekraczająca jurysdyk
cję króla. Chwałą króla jest bowiem działanie na rzecz dobra swego ludu, jeśli tedy 
zna on swą rolę i urząd, to winien złożyć w tych sprawach swą koronę i królestwo 
przed duchowieństwem [...]. Któż bowiem może wątpić, że godność osób duchow
nych przekracza godność królów? W społeczeństwie ludzkim istnieją trzy stopnie: 
lud, duchowieństwo jako jego głowa i opiekun oraz król, będący dzieckiem, tworem 
pozostającym na służbie obu poprzednich grup'5.

15 R. Pole, Pro ecclesiasticae unitatis defensione, Roma 1536 [cyt. za:J J. A. Froude, 
History of England, from the Fall of Wolsey to the Death of Elisabeth, t. Ill, London 1858, s. 39 
¡35.

Główna teza tradycyjnego stanowiska nie została zmieniona mimo poważnych 
różnic dzielących Pole’a od Tyndale’a: Bóg pozostał ostatecznym źródłem władzy, 
a zarazem głównym sędzią oceniającym poczynania jej piastunów. Jednak choć nie 
zmieniło się źródło władztwa, przecież w dziedzinie, którą moglibyśmy kojarzyć 
z „problemem władzy w sensie podmiotowym”, jego piastun zyskiwał u Pole’a 
„sędziego pośredniego” w postaci duchowieństwa jako głowy i opiekuna ludu, 
podobnego do tego, jakiego z czasem uwzględnią również protestanci znajdujący 
w „piastunach niższych urzędów” podobnych „sędziów pośrednich” między kró
lem i Bogiem. U Pole’a, jak u protestantów, piastunem politycznego zwierzchnic
twa o Bożej proweniencji nie był już jedynie monarcha. Co więcej, wydaje się, że 
nie wystarczały już, jak u Tyndale’a, reminiscencje doktryny papalistycznej; poja
wiała się potrzeba uwzględnienia elementów doktryny hierokratycznej, skoro nie 
tyle kontrola prawości władcy, przestrzegania przez niego ładu normatywnego, ile 
kontrola jego użyteczności dla wspólnoty stawała się kluczowa: władca powodu
jący się namiętnościami lub błędnym rozpoznaniem wymagań prawa Bożego, któ
re kierowało go w stronę partykularyzmu, a nie dobra wspólnoty, niewypełniający 
właściwie funkcji, niedbający należycie o poddanych, narażał się na utratę tytułu 
nie w następstwie interwencji Boga, jak w XII w. u Jana z Salisbury, ale - przy
najmniej w jakiejś mierze, nie ustalanej dostatecznie precyzyjnie przez Pole’a 
- w wyniku sprzeciwu duchowieństwa, lepiej niż on przygotowanego do odczyty
wania woli Boga. U Pole’a mamy jednak po raz kolejny do czynienia z eksplikacją 
koncepcji o walorze bardziej „teologicznym” niż politycznym: władza polityczna * 
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winna być rozpatrywana w relacji Bóg-człowiek (przy uwzględnieniu „zapośred- 
niczenia” w duchowieństwie), a nie w relacji człowiek-człowiek; przekracza ona 
porządek naturalny i łączy się z supranaturalnym, co sprawia, że piastun władzy 
politycznej ma baczyć bardziej na wolę Boga niźli na bezpieczeństwo poddanych 
lub ich dóbr; bardziej na wolę Tego, którego lepiej poznają inni niż on, niźli na 
podejmowanie działań koniecznych dla zachowania życia i majętności rządzonych. 
Jest to jednak koncepcja, która zostanie porzucona przez autorów „zniżających” 
wkrótce refleksję polityczną do celów wyłącznie doczesnych, nie tylko przez huge- 
nockich monarchomachów we Francji i republikanów miast północnowłoskich, ale 
także przez wielu myślicieli angielskich głównie za czasów Elżbiety I, nawiązują
cych w różnym stopniu do dzieła Machiavellego16.

16 Wciąż pojawiające się w literaturze przedmiotu zestawienie „dawnego” (tj. średniowiecz
nego) ładu i tego, który kojarzony jest z wystąpieniem Machiavellego interesująco przedstawia 
krytyk literacki Henri Fluchere, pisząc, że - z jednej strony - myśl średniowieczna dostarczała 
całkowitego wytłumaczenia świata, bo formy społeczne, koncepcje i instytucje polityczne opiera
ły się [w niej] na koncepcjach metafizycznych, które, jakikolwiek byłby rzeczywisty stan rzeczy, 
wszystkich obowiązywały, [...] cud wiary urzeczywistnia jedność duchową i utrzymuje ją w rów
nowadze, nieustannie naruszanej przez wszelkie możliwe bezprawia, które dualizm chrześcijań
ski wydaje się usprawiedliwiać. Z drugiej jednak strony, dla Machiavellego są to przestarzałe już 
formy myśli, którym zaprzecza ewolucja historyczna i aktualny stan rzeczy. Moralność i system 
społeczny średniowiecza nie są już zgodne z faktami (zapamiętajmy ten „zwrot ku temu, co em
piryczne”, tak ważny dla wielu angielskich myślicieli zwłaszcza elżbietańskich). Polityka i me
tafizyka to dwa rozbieżne czynniki, których pozorna jedność utrzymuje się tylko dzięki kłamstwu 
i obłudzie. Trzeba zdać sobie sprawę z rzeczywistości, ujrzeć ją bez osłony i wyzwolić się z abs
trakcji, aby dostrzec wreszcie prawdziwą naturę ludzką i traktować tę naturę już nie jako pole 
walki między ciałem i duszą pragnącą ujarzmić ciało, ale jako pole walki między dwoma wro
gami, których humaniści pogodzili na pewien okres, ale jako źródło energii [...]. Człowiek rodzi 
się zatem do działania, staje się „człowiekiem czynu”, a nie medytacji czy błądzeń w labiryn
cie analizy i skruchy (H. Fluchere, Szekspir. Dramaturg elżbietański, przeł. V. Komorowska, 
Warszawa 1965, s. 61-62).

17 Morris wręcz sugeruje, że o ile myśliciele tego czasu (do których, jak wiemy, mieli bez
krytycznie sięgać twórcy szesnastowiecznej angielskiej myśli politycznej) właśnie ze wzglę
du na ów „intelektualizm” zapowiadali opcję wigowską, o tyle zwolennicy potocznego oglądu 
uwzględniającego „tajemniczość” byli prekursorami opcji torysowskiej: Ani feudalni prawnicy, 
ani tomistyczni filozofowie nie wierzyli, że królowanie jest tajemnicze i [dlatego] nie może być

To dążenie łączyło się zresztą z kolejnym, o którym zwłaszcza w przypadku 
angielskiej myśli politycznej (zresztą nie tylko szesnastowiecznej) należy wspo
mnieć: o ile średniowieczni autorzy, nie tylko filozofowie, jak św. Tomasz z Akwi
nu, ale także prawnicy, ujmowali panującego w racjonalistycznym schemacie, pró
bując opisać zarówno cele jego aktywności, jak i metody oraz środki przez niego 
stosowane, przypisywali niewielkie znaczenie temu, co trudno uchwytne intelek
tem, osobliwą „tajemniczość” panowania (tzw. misterium władzy), o tyle w tym 
okresie tajemniczość władania odgrywała niebagatelną rolę17. Uwzględnienie 
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przez szesnastowiecznych myślicieli „momentu tajemniczości” czyniło ich reflek
sję - niezależnie od paradoksalności spostrzeżenia - „naukową”; to, co irracjonal
ne prowadziło bowiem do kwestionowania racjonalnego układu przejmowanego 
od myślicieli scholastycznych, umożliwiało uwzględnienie empirycznie uchwy- 
tywanych faktów, niekiedy dramatycznych, jak podbój, kiedy indziej „bardziej 
naturalnych”, jak niemożność spłodzenia męskiego potomka i konieczność obsa
dzenia tronu przez pretendentkę płci żeńskiej. „Fakty” tego rodzaju można było 
uwzględnić, „rozmiękczając” racjonalistyczny schemat, ujmujący jedynie to, co 
„zwyczajne” lub „naturalne”. Wskutek uwzględnienia „empirycznej faktyczności” 
wynikającej w szczególności z miałkości ludzkich zamiarów i czynów rodził się 
nowy w pewnej mierze sposób myślenia, ogniskujący się już nie tyle na „uporząd
kowanej normatywności”, mającej walor racjonalny, sięgającej Boga, nie tyle na 
zasadniczo niezmiennym ładzie, który wyznacza fundamentalny a nieusuwalny 
kontekst dla poczynań podejmowanych przez władających i im poddanych, ile na 
tym, co zmienne, względne, także partykularne. Nowe ujęcie, jakże ważne dla ko
lejnych etapów rozwoju zachodniej refleksji politycznej, kojarzone często z jed
nym z najważniejszych autorów przełomu XVI i XVII w. Sir Francisem Baconem, 
zostało scharakteryzowane przezeń w krótkiej formule, w której oddał on hołd 
Machiavellemu: Jesteśmy wdzięczni Makiawelowi i innym za to, że pisali o tym, co 
luzie czynią, a nie o tym, co powinni czynić™. Widoczne napięcie między „nowym” 
znaczeniem faktyczności i „dawnym” znaczeniem normatywności powinno zapaść 
nam w pamięć, zarówno dlatego, że choć minęło pół tysiąca lat od czasów epoki 
Tudorów, wciąż zastanawiamy się nad nim w tzw. filozofii polityki, jak i dlatego, 
że będziemy je mogli z łatwością odnaleźć w treściach refleksji wielu angielskich 
myślicieli XVI w., i tych, którym przyjdzie rozważać konflikt „faktu” królewskiego 
rozwodu i „norm” strzeżonych przez papieża, oraz tych, którzy dokonywali namy
słu na poziomie bardziej abstrakcyjnym, uwzględniając „fakty” istnienia suweren
nego króla i suwerennego narodu oraz próbując je odnieść do „normy” racjonalnej 
umowy feudalnej lub jedności katolickiej™.

Gdy około połowy XVI w. pojawią się elementy stanowiska uwzględniającego 
„fakty polityczne”, negującego recepcję racjonalistycznych schematów, protestanc
cy autorzy zareagują inaczej niż przyszły kardynał Pole na poczynania władcy ho
norującego inne wyznanie niż oni: wraz z panowaniem Marii Tudor i rekatolicyza- * * 

wyjaśnione racjonalnie. Przyjmowali raczej, że rozumieją, kim są i dlaczego panują królowie. 
Jednak teologowie doby Tudorów i dramaturdzy tworzący w ich czasach często zapowiadali [już 
wystąpienie] Jakuba I przypuszczając, że król powiązany jest z magiczną i nieokreśloną bosko- 
ścią. Zazwyczaj jednak nie łączyli z tą tendencją uzasadnienia dowolnego działania monarchy, 
uznawali bowiem za istotny węzeł sprawiedliwości, uznając go za równie „tajemniczy”, jak for
my magiczne, jak one trudny do jednoznacznego określenia (C. Morris, Political Thought in 
England..., s. 7-9).

18 Cyt. za: tamże, s. 9.
19 Tamże, s. 11.
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cją Anglii, Ponęt i Goodman niemal otwarcie sformułują wezwanie do buntu wobec 
królowej, nie odwołując się już do „interwencji duchowieństwa”. Skoro w chrze
ścijańskim prawie nie została wyraźnie stwierdzona norma przewidująca karanie 
tyrana, to - zapytają - czy jest sprawiedliwe zabijanie takiego monstrum i okrutnej 
bestii w imię tego, by być nadal człowiekiem? Wskazując, że historia dostarcza wie
lu przykładów nie tylko pozbawiania tronów tyranów, ale i uśmiercania ich, Ponęt 
będzie wnioskował, że fakty te w największej mierze potwierdzają tę najprawdziw
szą, najsprawiedliwszą i najbardziej utwierdzoną normę Bożego sądu, jaką jest ty- 
ranobójstwo. Przecząc kierunkowi przyjętemu przez myślicieli negujących możli
wość korzystania z oporu przez poddanych, Ponęt orzeka, że złamanie norm prawa 
Bożego pociąga za sobą sankcję, którą nie jest „sprzeciw sumienia” lub westchnie
nie do Boga (jak u Pole’a), ale - zgodnie z zaleceniem samego Chrystusa - wycię
cie nieprzynoszącej owoców rośliny^. Tyranobójstwo, obrazowo ukazywane w nie
których sztukach Szekspira, przestaje już być przywilejem, staje się powinnością 
nałożoną na człowieka przez Boga-człowieka; przestaje być uprawnieniem, które 
może, ale nie musi być zrealizowane, zyskuje zaś charakter zobowiązania wobec 
Boga do wykonania przewidzianej przez Niego sankcji za złamanie Jego prawa 
przez władcę-tyrana. Ponęt zauważał (zwróćmy uwagę, pozostając wciąż w swo
iście teologicznym kontekście), iż jeśli sankcja wymagana przez sprawiedliwość 
nie zostanie spełniona, książę współżyjąc nadal z ludem kazi go swą aktywnością, 
zaraża swymi wadami jego członków i czyni wspólnotę strukturą, która w żadnej 
mierze nie jest już Boża ani cnotliwa, lecz staje się czystą nicością, niezdolną do 
jakichkolwiek pozytywnych działań, w szczególności do stwarzania warunków 
należytego rozwoju jednostek i sprawowania rzeczywistej (bo zgodnej z normami 
prawa Bożego i naturalnego) politycznej władzy20 21.

20 [J. Ponęt], A Short Treatise of politike power, and of the true obedience which sub
jects owe to Kings and other civili Governours, Strasbourg 1556 (cyt. za: wyd. kryt. pod red. 
W. S. Hudson, John Ponet: Advocate of Limited Monarchy, London 1942, s. 47). Pojawiający 
się u Pole’a hierokratyczny postulat w odniesieniu do powinnego stanu rzeczy, nie był przecież 
spajany u niego z hierokratyczną tezą dotyczącą stanu faktycznego, co zresztą stanowiło o za
sadniczej problematyczności jego stanowiska po przejęciu władzy przez monarchę przeciwnego 
katolicyzmowi; w tym względzie Ponet wydaje się być znacznie bardziej konsekwentny (przy
najmniej, jak postaramy się pokazać, w dążeniu do „indywidualizacji” czy „prywatyzacji” po
winności tyranobójstwa).

21 [J. P o n e t], A Short Treatise ofpolitikepower..., s. 51-54.

Nie monarcha, jak u Aylmera i Merbury’ego ani duchowieństwo, jak u Pole’a, 
lecz lud lub cała wspólnota, a być może nawet poszczególne jednostki, nieja
ko mimo władcy (zatem bez kluczowego „momentu politycznego” związanego 
z władztwem, wnoszonego przez niego do wspólnoty) stają się teraz wykonaw
cami woli Bożej, niezwykle epistemicznie uzdolnionymi. Choć Ponęt wyznacza 
w ten sposób drogę, którą podejmą liczni angielscy radykałowie polityczni kolej
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nych pokoleń, w tym również przedstawiciele - jak wciąż przyjmują brytyjscy hi
storycy myśli religijnej i politycznej - „partii katolickiej” (choćby jezuita Robert 
Persons), przecież także on zachowuje jeszcze główne elementy tradycyjnego uza
sadnienia: ład o Bożej proweniencji nadal posiada walor normatywny, a należyte 
rozpoznanie jego treści stanowi warunek konieczny poprawnego działania w świe
cie doczesnym, w tym w sferze politycznej. Również u niego zmiana podmiotu 
„uzdolnionego epistemicznie” nie ma większego znaczenia dla trwania tradycyjne
go, teocentrycznego sposobu uprawiania filozofii politycznej. Trwa on niemal bez 
zmian do momentu, w którym pojawiają się autorzy „sekularyzujący” rzeczywi
stość doczesną, w szczególności sferę polityczną; głoszący, że jest ona co najmniej 
względnie niezależna od tej, którą ich poprzednicy uważali za wyższą, warunkują
cą „poziom naturalny”, bo wyznaczającą cel, ku któremu winna ona zmierzać22.

22 F. Raab, The English Face of Machiavelli. A Changing Interpretation 1500-1700, Lon
don-Toronto 1964, s. 8-22.

23 S. L. Collins, From Divine Cosmos to Sovereign State. An Intellectual History of Con
sciousness and the Idea of Order in Renaissance England, New York-Oxford 1989, s. 14-15.

24 C. Morris, Political Thought in England..., s. 9.

Jednak próby podejmowane przez wspominanych myślicieli politycznych 
pierwszej połowy i połowy XVI stulecia niosły istotne następstwa. Pod koniec 
epoki Tudorów, już za panowania Elżbiety I, tradycyjna idea ładu została znacznie 
osłabiona. Choć nadal w oparciu o nią próbowano wyjaśniać kwestie polityczne, 
to wobec gwałtownych wydarzeń tamtego czasu wprowadzano coraz liczniejsze 
elementy nowe23: dokonana przez Francisa Bacona konceptualizacja natury pozba
wionej orientacji teleologicznej doprowadziła do zniszczenia „ujęcia mediewalne- 
go”. Natura stała się teraz dziedziną rozpoznawalną w rezultacie badań, poddającą 
się kontroli i zmianom stosownie do ludzkich potrzeb. W konsekwencji zmianie 
uległ sposób ujmowania funkcji władcy politycznego, coraz wyraźniej traktowane
go bardziej w roli źródła ładu niż gwaranta jego trwania, bardziej jako suwerena- 
-prawodawcy niż jako sędziego. Aktywność Bacona i coraz liczniejszych angiel
skich naśladowców Machiavellego dopominających się uwzględniania empirycznie 
uchwytnych faktów, a nie powinności osadzonych w statycznym, niesprzecznym 
ładzie wszechrzeczy24, osłabiała popularność dawnego ujęcia; coraz rzadziej za
stanawiano się nad tym, czy na człowieku ciąży powinność dostosowania się do 
niezmiennych i oczywistych (bo posiadających proweniencję Boską) reguł wpły
wających na sferę polityczną, znacznie częściej natomiast próbowano pojąć fak
tyczne raczej niż normatywne elementy rzeczywistości politycznej, empirycznie 
uchwytne mechanizmy niż wymagające namysłu, uznawane za wy spekulowane je
dynie normy. Coraz powszechniej uwzględniano istnienie nieracjonalnych czynni
ków w politycznym działaniu, konsekwentnie rozwijając tezę o widocznych w nim 
następstwach niedoskonałości intelektualnej i moralnej człowieka, uzasadniają
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cych ewentualny prymat „łaski” władcy wobec „prawa” od niego pochodzącego25. 
Zapominano o tezach związanego z Pole’em Thomasa Starkey’a, iż natura odbija 
Majestat Boga i nieskończone bogactwo Jego potęgi stwórczej, dostrzegano nato
miast, jak wiele aktów podejmowanych przez uczestników „sfery politycznej” nie 
poddaje się próbom osadzenia ich w strukturze ładu z powodu wielkiego ładunku 
nieuporządkowania, by nie rzec - chaosu. Niezmienny Boski ład przestawał być 
zasadą, z którą miał korespondować należyty porządek polityczny. Ład ten przestał 
stanowić „symetryczny wzorzec”, w którym wszystkie byty miały sobie właściwe 
miejsce, a hierarchia prowadziła od rzeczy materialnych ku duchowym26. Trudno 
już było wytłumaczyć, jak możliwe jest osadzenie w tym racjonalnym, rozpozna
walnym przez różne podmioty ładzie suwerennego króla i suwerennej wspólnoty 
politycznej, podmioty decydujące teraz o porzuceniu tradycyjnej struktury i poli
tycznych dokonaniach świadczących o jej negacji27.

25 Znakomitego przykładu dostarcza w tym względzie po raz kolejny Szekspir, który w ko
medii Miarka za miarką wyraźnie sugeruje, że prawo jest jedynie narzędziem, dzięki któremu 
łaska władcy może się ujawnić i po dramatycznej walce zwyciężyć nad „faryzeizmem” (zob. np. 
H. Fluchère, Szekspir. Dramaturg elżbietański, s. 315).

26 R. Eccleshall, Order and Reason in Politics..., s. 62-80.
27 C. Morris, Political Thought in England..., s. 9-10. Starkey, mogący się powoływać 

choćby na Rolls of Parliament przy detronizacji Ryszarda II, uwzględniający tezę, iż poddani 
są zwolnieni z posłuszeństwa władcy, gdy ten narusza zobowiązania przyjęte w przysiędze ko
ronacyjnej, głosił wprawdzie zasadę mniej konkretną, ale i pozwalającą na szerszą interpreta
cję: w A Dialogue between Pole and Lupset pisał, że żaden kraj nie może być rządzony dobrze, 
jeśli jego władca nie jest wybierany, jako że dziedziczni władcy rzadko bywają wartościowi; 
w Exhortation to Unity and Obedience był jeszcze bardziej stanowczy i ściślej nawiązywał do 
bronionej wizji ładu: we wszystkich krajach, twierdził już, słowo Boga musi być główną władzą 
(chiefe authoritte) [...]. Wszędzie, gdy w jakiejkolwiek kwestii zostanie coś postanowione wbrew 
temu, to musi to być możliwie szybko zmienione i w żadnym razie nie powinno obowiązywać 
(cyt. za: S. L. Collins, From Divine Cosmos to Sovereign State..., s. 15). Podobnie jak prote
stant Ponęt, katolik Starkey potwierdzał jedynie, a nie obalał tradycyjne, odchodzące już w za
pomnienie ujęcie; ujęcie korespondujące u niego z uzasadnieniem „rządu mieszanego”, u innych 
jednak (co już stwierdziliśmy, lecz co z pewnością warto powtórzyć) posiadające „znak przeciw
ny”, bo kojarzone z uzasadnieniem jedynowładztwa. Wystarczy przypomnieć niemal oficjalne 
stanowisko Henryka VIII, formułowane w formie kazania, jednoznacznie kojarzące ideę ładu 
z ideą władzy, ustalające trzy główne tezy: że niezgodny z prawem jest wszelki sprzeciw wobec 
władcy; że człowiek w żadnym razie nie może wszczynać rebelii ani stawiać czynnego oporu 
władcy; wreszcie, że wszelka rebelia jest pierwszym i najważniejszym grzechem, będącym przy
czyną także innych grzechów, a co za tym idzie, że opór stawiany władcy, nawet tyranowi, jest 
w gruncie rzeczy buntem przeciwko samemu Bogu (Henry VIII, King, An Exhortation con
cerning Good Order and Obedience to Rulers and Magistrates, [w:] tenże, Homilies, London 
1817, s. 99).

28 Przywoływany już Henri Fluchère, zwracając uwagę, że pojęcie ładu i hierarchii wartości 
koniecznych i wprzód ustanowionych, które rządzą zarówno powiązaniami prawd odwiecznych, 

Następstwa przemiany charakterystycznej dla okresu działania nie tylko 
Bacona, ale i Szekspira28, tj. dla przełomu XVI i XVII w., znajdują odzwierciedle
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nie w trakcie późniejszych sporów politycznych, które mają zupełnie inne oblicze 
niż te toczone w okresie późnego średniowiecza. Winniśmy jednak pamiętać, że 
tradycyjna idea ładu jako źródła „kosmicznej wizji” przyjmowana przez Anglików 
za panowania Tudorów nie prowadziła w jednym kierunku; że ci, którzy byli naj
bardziej zagorzałymi jej obrońcami, zdolni byli wyjaśnić wiele wydarzeń i osadzać 
je w szerszym kontekście ładu, choć nie byli w stanie wyjaśnić wszystkich wyda
rzeń, w tym takich, które okazały się być najistotniejsze. Nowe doktryny: absolu
tyzmu monarszego, uzasadnianego nie przez odniesienie do hierarchicznego ładu, 
i suwerenności ciała przedstawicielskiego, nie były jeszcze na tyle dopracowane, 
by zniweczyć tradycyjną koncepcję. Nie należy jednak lekceważyć obecności ele
mentów nowych stanowisk w Anglii epoki Tudorów, jak nie należy ich wtłaczać 
w odchodzącą w zapomnienie i dlatego jakoby nieistotną koncepcję. Należy rów
nież dostrzec, że w ostatniej dekadzie XVI w. odległość między tradycyjnym uza
sadnieniem i społeczną rzeczywistością gwałtownie się zwiększała, co w jakiejś 
mierze - paradoksalnie - powodowało zbliżenie poszukiwań podejmowanych przez 
myślicieli angielskich do kierunków rozwijanych wcześniej w krajach Europy 

jak stosunkiem człowieka do świata i do innych ludzi panowało nie tylko nad myślą średnio
wieczną, ale i nad refleksją sięgającą schyłku XVI stulecia, dostrzega wizję tego ładu w dzie
le Szekspira. W Życiu Henryka V arcybiskup Canterbury nie tylko porównuje ul i społeczność 
ludzką, ale także ujawnia ład istniejący w świadomości człowieka: Nieprzestrzeganie ustalonych 
prawideł pociąga za sobą utratę równowagi oraz szereg katastrof zarówno w porządku kosmicz
nym, Jak ludzkim. Istnieje bowiem ścisły związek między porządkiem kosmicznym a naturalnym 
i ludzkim, człowiek zaś, ów mikrokosmos, podlega tym samym surowym prawom, które warunku
ją równowagę wszechświata. Tragiczna groźba, ciążąca stale nad losem tak królestw, jak i jed
nostek, to właśnie utrata owej równowagi, wywołana zbyt mocnym naporem sił bezładu na jedną 
z szal wagi. Z drugiej jednak strony, autor ten zauważa, że koniec wieku szesnastego, jak każdy 
okres przejściowy, jest początkiem rozkładu harmonijnej koncepcji świata, która mimo rozprzę
żenia i niebezpiecznych konfliktów nie była jeszcze poważnie naruszona (H. Fluchere, Szekspir. 
Dramaturg elżbietański, s. 283). Napięcie to można dostrzec u samego Szekspira, autora tak wy
mownego tekstu otwierającego niniejszy szkic: To pojęcie ładu, które odnajdujemy u Szekspira 
[...] nadaj e całemu jego dziełu tak zwartość, jak i tragizm - będąc mu fundamentem. Także owo 
drugie dostrzegalne poprzez tyle porównań i obrazów pojęcie zgodności, a nawet symbolicznego 
podobieństwa między człowiekiem, całością wspólnoty ludzkiej a wszechświatem - ta niewygasła 
tęsknota za myślą średniowiecza - tworzy nadal jeszcze istniejące, ale Już niebezpiecznie zagro
żone tło, na którym rozgrywa się ludzka tragedia. Zwykły kaprys, namiętność czy zbrodnia może 
wywołać najście sił niszczycielskich, które na pewien czas zaćmią blask słońca [...], a gwałt, 
niesprawiedliwość, zło będą się panoszyć aż do chwili, gdy zbrodnia zostanie okupiona, czynnik 
zła obalony, a siły destrukcyjne zwalczone lub uspokojone. Wtedy słońce znów rozbłyśnie - i po
wróci naturalna równowaga. Gdy rozpętują się namiętności, gdy zapadnie noc szczególnie zło
wroga i rozszaleje się burza, natężenie tego niepokoju i rodzaj tego obłędu określa się zawsze 
jako „unnatural” - przeciwne naturze. Tego właśnie świat znieść nie potrafi i tym trwoży się 
umysł ludzki: jest to bowiem nawrót do chaosu, negacji stworzenia - okresu, kiedy wszelkie ży
cie jest czymś nie do pojęcia i niemożliwym i kiedy cierpienie traci swój sens. Tak dla jednostki, 
Jak dla społeczności. Tak dla króla, jak dla poddanych (tamże, s. 285-286).
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kontynentalnej29. Pod koniec panowania Elżbiety zaczęto przeszczepiać do Anglii 
w szerszym zakresie nie tylko refleksję włoskich republikanów, ale także myślicieli 
francuskich, w pierwszej kolejności Jeana Bodina. Był to czas wypracowywania 
wielu stanowisk pozwalających zastąpić przemijającą, choć wciąż ważną koncep
cję hierarchicznego ładu ujęciami nowymi, uwzględniającymi w pierwszej kolej
ności „horyzontalną” koncepcję polityczną (w miejsce „wertykalnej”, kierującej ku 
Bogu) oraz „wstępującą”, o jakże dawnym pochodzeniu, koncepcję legitymizacji 
(w miejsce „zstępującej”, znów stawiającej Boga w centrum namysłu, bliskiego, 
jak widzieliśmy, zarówno angielskim katolikom, jak i radykalnym protestantom). 
Pojawili się myśliciele odwołujący się do historyków, moralistów i prawników an
tycznego Rzymu. Nie zapominając o dziedzictwie greckim, zwłaszcza o Platonie, 
i o myślicielach chrześcijańskich, którzy - jak św. Augustyn - pozostawali szcze
gólnie blisko tego dziedzictwa, tworzyli oni ujęcia zapowiadające już wystąpienia 
republikanów kolejnego stulecia. Do analogicznych tradycji nawiązywali także ci, 
którzy nie bronili ustroju mieszanego i nie zapowiadali stanowiska republikańskie
go, lecz budowali koncepcje absolutystyczne, uwzględniając szczególną dla Anglii 
sytuację zrodzoną w dobie reformacji, która doprowadziła nie tyle do „reformy teo
logicznej”, ile do „reformy organizacyjnej” lub „strukturalnej”.

29 S. L. Collins, From Divine Cosmos to Sovereign State..., s. 26-27 i 71-74.

Z tą warstwą przemian dokonujących się w Anglii w XVI w. związany jest roz
wój jednego jeszcze kierunku, o którym warto wspomnieć we wstępie do pracy 
traktującej także o myśli politycznej czasów elżbietańskich. Za panowania tej wład
czyni pojawiło się stanowisko, którego zwolennicy zaprotestowali przeciwko trady
cyjnemu uzasadnieniu zwierzchnictwa politycznego z innych racji niż „humaniści” 
lub „republikanie”, z innej nawet niż Bacon. „Separatyści”, uznawani za niebez
piecznych przez protestantów różnych odcieni: Robert Browne i Henry Barrowe, 
w pewnym zakresie zbliżali się raczej do stanowiska Aylmera i Merbury’ego niż 
Ponęta, a nawet Pole’a. Głosili, że monarcha sprawuje władzę polityczną, która 
istotnie jest najwyższa, nikt nie może się jej sprzeciwiać ani oceniać korzystania 
z niej, jak nikt nie może pretendować do odczytywania woli Boga istotnej dla pla
nu politycznego. Problem jednak w tym, że ich zdaniem nie tyle brak było związku 
między tym, co wyższe, bo nadnaturalne, i tym, co niższe, bo naturalne, a w tym 
polityczne, ile w planie doczesnym istniały dwie niezależne dziedziny: polityczna 
oraz duchowa, która podlegała zwierzchnikom nieaspirującym do pouczania wład
ców jak powinni postępować, by nie utracić tytułu pochodzącego ostatecznie od 
Boga. Browne’a i Barrowe’a interesował tedy nie tyle spór o podmiot „uzdolnio
ny epistemicznie” w zakresie istotnym dla planu politycznego, ile obrona granic 
niezależności sfery duchowej. Zapewne, przynajmniej w pewnym zakresie, bliska 
była im doktryna dualistyczna w kształcie nakreślonym w końcu V w. po Chr. przez 
papieża Gelazego I, zakładająca w szczególności, że zwierzchnicy obu dziedzin 
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dzierżą tytuły pochodzące wprost od Boga (choć - oczywiście - nie byli oni skłon
ni akceptować ani katolickiej, ani anglikańskiej „hierarchii duchownej”). Nawet 
jednak wspomniani radykałowie w zakresie myślenia o Kościele raczej niż o sferze 
politycznej trwali w niejakim zakresie przy tradycyjnym uzasadnieniu, zakreślając 
sferę, w której uzasadnienie to zachowywało wagę do tego stopnia, że władca mógł 
posyłać na śmierć poddanych i nikt nie mógł mu się przeciwstawić, nikt nie posia
dał już bowiem od Boga tytułu do konkurowania w „sferze politycznej” z władcą 
upełnomocnionym ostatecznie przez Boga.

Chociaż w literaturze angielskiej nieodmiennie wiąże się tradycyjne uzasad
nienie z dziedzictwem św. Augustyna, dodajmy, że dziedzictwo to dostarcza rów
nież racji na rzecz stanowiska „separatystów”. Jak bowiem przekonują coraz licz
niejsi historycy, Augustyn przygotował drogę św. Gelazemu I, ukazując zasadnicze 
rozpięcie między państwem Bożym i państwem ziemskim, nie wiążąc ich wprost 
ani nie wzywając do identyfikacji państwa niższego rzędu z państwem wyższe
go rzędu, lecz eksponując ich odmienności, w tym - co w tym przypadku istot
ne - odmienności uzasadnień i celów właściwych zwierzchnictwom politycznym 
(świeckiemu, doczesnemu) i duchowemu. Uwaga ta może posłużyć jako racja 
przygotowująca tezę, że w pewnym sensie korzystali z nauk św. Augustyna zwo
lennicy nowego ujęcia, odrzucający „teologiczną” orientację stanowiska tradycyj
nego, także ci, z którymi zetkniemy się w kolejnych szkicach, a których intereso
wać będą argumenty np. historyczne, a nawet „czysto utylitarne” (w szczególności 
Thomas Smith). Teza ta nie znosi jednak zasadniczego przeświadczenia history
ków angielskiej myśli politycznej, że w epoce Tudorów dominowało uzasadnie
nie zwierzchnictwa politycznego o charakterze teocentrycznym (i to niezależnie 
od politycznego stanowiska zajmowanego przez poszczególnych myślicieli, skoro 
mieściło się ono w nadzwyczaj szerokim spektrum propozycji: od zwolenników 
monarchii absolutnej po autorów uzasadniających tyranobójstwo). Niemal każdy 
z angielskich myślicieli tego czasu ostatecznie relacjonował władzę polityczną do 
Boga jako jej źródła, co najwyżej dopełniając tę relację rozważaniami na temat 
racji jej istnienia w niższym „czysto ludzkim” planie (lub, jak powiedzielibyśmy 
dzisiaj, planie „czysto politycznym”).

U Richarda Hookera, którego myśli poświęcimy szkic podsumowujący, Odnaj
dziemy „sumę argumentu” właściwego epoce Tudorów, uświadamiającą nam, że 
nie uzasadniał (lub nie rnusiał uzasadniać) monarchii absolutnej, ale i ukazującą 
wagę tezy, iż polityka jest tylko jedną z dziedzin wysoce złożonej rzeczywistości 
stworzonej i kierowanej ostatecznie przez Boga, a co za tym idzie, że nie stanowi 
ona sfery w pełni niezależnej i nie rządzi się regułami odmiennymi od tych, które 
określają tę wszechobejmującą rzeczywistość. Nawet spotkanie angielskiej myśli 
politycznej z renesansowym humanizmem przenoszonym z miast włoskich co naj
mniej od czasów działającego jeszcze za Plantagenetów Johna Tiptofta (1427-1470) 
nie spowodowało porzucenia dawnego uzasadnienia. Ewolucja wywołana tym spo
tkaniem była stopniowa. Tradycyjny język wypierany był z dyskursu politycznego 
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powoli, choć - jak dowodzą historycy działający u schyłku XX stulecia głównie 
w Cambridge - nadzwyczaj konsekwentnie, by ostatecznie zastąpić tamten język 
nowym, bliskim publicystom wieku XVII. Spoglądając z tej perspektywy, mogli
byśmy traktować epokę Tudorów jako okres przechodzenia myślicieli politycznych 
od tradycyjnego, dawnego a zanikającego „słownika scholastycznego” (jak często 
piszą badacze brytyjscy) do rozbudowywanego słownika renesansowego humani
zmu i republikanizmu, wolnego od uwikłania teocentrycznego i teleologicznego30.

30 Zob. D. Little, Religion, Order, and Law. A Study in Pre-Revolutionary England, Oxford 
1969, s. 27 in.

Uwzględniając ostatnią tylko uwagę, jesteśmy przekonani, że interesujący nas 
okres wydaje się kluczowy dla dziejów nie tylko angielskiej myśli politycznej i już 
dlatego wart jest nie tylko opisu, ale i głębokiej refleksji. Jest to czas przygotowy
wania podstaw wizji politycznych opisujących bardziej adekwatnie dynamikę ży
cia publicznego, niż na to pozwalała tradycyjna, statyczna wizja ładu wszechrzeczy 
warunkującego również sferę polityczną. By jednak pojąć sens ewolucji i zróżni
cowania angielskiej myśli politycznej epoki Tudorów, zrozumieć dokonującą się 
w tym okresie zasadniczą przemianę stylu myślenia, w wielkiej mierze określającą 
treść dysput politycznych kolejnego, jakże burzliwego stulecia, musimy nie tylko 
prześledzić dzieje polityczne Anglii, ale i wziąć pod uwagę odmienny stan dysput 
teologicznych i eklezjologicznych niż istniejący w okresie poprzednim, gdy działali 
Jan z Salisbury i Henry de Bracton, Wilhelm z Ockham i John Fortescue. Wszystko 
po to, by uchwycić „przemiany idei” dokonujące się „w szerszym kontekście” hi
storycznym, religijnym i politycznym, te bowiem wymiary będą nas interesować 
w niniejszej publikacji, marginalnie jedynie traktującej o przemianach społecz
nych i uwarunkowaniach ekonomicznych. Opisywane w niniejszym tomie dokona
nia angielskich myślicieli politycznych staną się jeszcze bardziej zrozumiałe, gdy 
przedstawimy (w zarysie zaledwie) dzieje Anglii za panowania kolejnych Tudorów, 
a zwłaszcza okoliczności, warunki i następstwa zerwania z Rzymem, wydarzenia, 
które - zdaniem podzielanym przez niemal wszystkich współczesnych autorów 
brytyjskich - miało początkować ewolucję tego królestwa ku państwu nowożytne
mu. Dzięki choćby skrótowej prezentacji wydarzeń historycznych lepiej pojmiemy 
także „kontekst anarchii”, w jakiej władzę przejmowali Tudorzy i zasadniczą pro- 
blematyczność, z jaką odbierane były rządy sprawowane przez aż dwie kobiety na
leżące do tej dynastii; zauważmy - dynastii, która władając przez trzy tylko poko
lenia pozostawiła w dziejach Anglii i treści jej refleksji politycznej niezatarty ślad 
także ze względu na niezwykłe wprost podkreślenie znaczenia odrębności, by nie 
rzec osobliwości mieszkającego w niej „narodu”.





I

ANGLIA TUDORÓW 
(wprowadzenie historyczne)

Stoczona w 1485 r. bitwa pod Bosworth okazała się rozstrzygająca dla trwa
łego pokoju w Anglii po wielu poprzedzających ją potyczkach zwolenników 
Lancasterów i stronników Yorków oraz kilku koronacjach władców panujących 
krótko, bo pozbawionych mocnej legitymizacji. Jak piszę polski historyk, zwycię
stwo pod Bosworth i uznanie przez Parlament królem Henryka VII (1485-1509) 
[wręcz] zakończyło krwawą wojnę Dwóch Róż oraz długi okres anarchii i roz
przężenia. Zapoczątkowało jednocześnie szczęśliwe w sumie dla Anglii rządy dy
nastii Tudorów (1485-1603), będące widownią nie tylko poważnego wzmocnienia 
władzy centralnej i reorganizacji administracji, absolutyzmu królów, reformacji 
i ważnych przemian w kulturze angielskiej, ale również coraz szerszej ekspan
sji handlowej szybko bogacącego się kupiectwa angielskiego, awansu klas śred
nich i politycznego wzrostu Anglii, zwłaszcza od czasu zwycięstwa nad Hiszpanią 
w 1588 r. Stąd też zdaniem wielu historyków angielskich rok 1485 stanowi grani
cę pomiędzy klasycznym średniowieczem a historią nowożytną Anglii'. Henryk VII 
Tudor miał, dzięki matce1 2, niezwykle mocne poparcie Beaufortów-Lancasterów 
i możnych Stanley’ów: swego ojczyma Lorda Thomasa, czwartego męża swej 
matki, który włożył na głowę Henryka koronę Ryszarda III znalezioną na polu 

1 H. Zins, Historia Anglii, Wrocław-Warszawa 1995, s. 113.
2 Pierwszym mężem Margarety Beaufort, córki ks. Somersetu, był Jan, syn ks. Suffolku, za 

którego została wydana w wieku 9 lat przez opiekuna, Williama de la Pole’a, ks. Suffolku. Po 
oskarżeniu Williama o zdradę i zamordowaniu go w 1450 r. małżeństwo to uznano jednak za 
nieważne, co pozwoliło Margarecie poślubić Edmunda Tudora, earla Richmondu, który zmarł 
jednak przez narodzinami Henryka (przyszłego Henryka VII). Następnym mężem matki przy
szłego króla Anglii był Henryk Stafford (syn ks. Buckingham), wreszcie od 1482 r. lord Thomas 
Stanley (J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485-1939,1.1: 1485-1830, Wrocław i in. 1986, przyp. 
1 do s. 14).



30 Rozdział I

bitwy, oraz jego brata Williama, który w decydującym momencie przeszedł na 
stronę Tudora pod Bosworth, rozstrzygając o wyniku bitwy. Wkrótce po zwycię
stwie, spełniając zobowiązanie przyjęte dwa lata wcześniej, Henryk posłał swych 
przedstawicieli po córkę króla Edwarda IV księżniczkę Elżbietę, której obiecał 
małżeństwo, oraz po ostatniego Plantageneta w prostej linii po mieczu - Edwarda, 
earla Warwicka (tytuł po matce), syna nieżyjącego od 1478 r. brata Edwarda IV 
Jerzego ks. Clarence (obok nich pozostawały przy życiu dwie siostry Edwarda IV: 
Margareta Burgundzka, wdowa po Karolu ks. Niderlandów, oraz Elżbieta, żona 
Johna de la Pole, ks. Suffolku, która miała aż 4 synów: Johna - earla Lincolnu, 
wyznaczonego przez Ryszarda III na następcę, Edmunda - earla Suffolku oraz 
Williama i Richarda. Henryk rnusiał się też liczyć z ewentualnym niebezpieczeń
stwem ze strony kolejnych Yorkistów, należących do możnych rodów, zwłaszcza 
tych, którzy pochodzili od piątego syna Henryka III - Thomasa Woodstocka ks. 
Gloucester (zwłaszcza earlowie Staffordu i książęta Buckingham). Żyła też siostra 
earla Warwicka, Margarita, która w 1491 r. wyjdzie za Sir Richarda Pole’a i rów
nież mieć będzie męskie potomstwo3 4.

3 Jak podkreśla Kędzierski, Yorkiści, wywodzący się od Edmunda ks. Yorku i mocno powią
zani krwią z rodem Lionela, ks. Clarence, który był starszym od Jana Grunta ks. Lancastru sy
nem Edwarda III- mieli większe prawa do korony (tamże, s. 14-15).

4 Tamże, s. 15. Zauważmy jednak na marginesie, że Henryk VII nie zdołał natychmiast 
uśmierzyć wszystkich wystąpień, często zresztą popieranych z zewnątrz, osobliwie z Francji, 
Szkocji i Irlandii. By wyrazić słabość polityczną nowego króla Anglii, dość wspomnieć, że już 
w 1487 r. przybył z Irlandii Lambert Simnel, który ogłosił, że jest synem Edwarda IV, a następ
nie rzekomym Edwardem Warwickiem. Dotarł on z najętymi w Irlandii żołnierzami do Anglii 
i ruszył na Londyn; po pokonaniu tego samozwańca, Henryk VII został zaniepokojony wystąpie
niem Perkina Warbecka, który w 1492 r. ogłosił, że jest rzekomym Richardem Yorkiem, młod
szym synem Edwarda IV, znajdując poparcie nie tylko w Irlandii i Szkocji, ale także u księcia 
Burgundii i we Francji. Ujęty po przegranej bitwie w 1497 r. został następnie stracony (zob. 
szerzej: H. Zins, Historia Anglii, s. 113).

Henryk odbył uroczysty wjazd do Londynu 3 września 1485 roku, uprzednio 
nakazując rozesłać pozwy na sesję parlamentu, która rozpoczęła się 7 listopada. 
Król w mowie tronowej uzasadnił swój tytuł do Korony prawem dziedzicznym i są
dem bożym - przez zwycięską próbę oręża. Że zdrajca i banita - wedle werdyk
tu parlamentu za Ryszarda III - zasiadał teraz na tronie (winniśmy zapamiętać 
„zmienność stanowiska” angielskiego parlamentu), nie miało żadnego znaczenia, 
gdyż tenże akt parlamentarny postanawiał, iż „deklaracja trzech stanów zebra
nych w Parlamencie jest werdyktem suwerennym Parlament przywrócił więc te
raz do czci i majątku Lancasterów, potomków i stronników Henryka VI, jedno
cześnie zdrajcami ogłaszając zabitego Ryszarda III i przeszło 200 Yorkistów. I na 
tym Henryk poprzestał, nie chcąc pomnażać sobie wrogów, tyle że Izby Lordów 
i Gmin oraz urzędnicy dworu złożyli mu przysięgę, iż nic nie uczynią, co by spo
kój w królestwie na szwank narażało*. Na początku grudnia Izba Gmin wystąpiła 
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z petycją, by nowy monarcha poślubił córkę Edwarda IV Elżbietę, co dokonało się 
w styczniu 1486 r. (małżeństwo Henryka VII, przedstawiciela gałęzi Lancastrów, 
z Elżbietą York połączyło w 1486 r. prawa do sukcesji obu zwaśnionych dotąd ro
dów i określiło symboliczny kres ich krwawych zmagań o tron), a już we wrześniu 
Elżbieta urodziła syna, któremu - na cześć walijskich przodków Tudora - nadano 
imię Artur. Bulla papieska uznawała prawa Tudora do korony, grożąc ekskomuniką 
przeciwnikom pokoju w Anglii.

Henryk sprzeciwił się „tradycyjnej” (bo sięgającej czasów Johna Balliola, za
tem schyłku XIII w.) polityce angielskich władców wobec związanych długotrwa
łym sojuszem Szkocji i Francji, motywowanej ich prawami historycznymi do ko
rony francuskiej i pretensji do wasalnego zwierzchnictwa wobec Szkotów. Jeszcze 
przed koronacją ogłosił zawieszenie broni z Francją, utrzymywał też poprawne 
stosunki z Bretanią i Szkocją. Znacznie bardziej napięta była jednak sytuacja we
wnętrzna. Gdy w 1485 r. na północy Anglii Staffordowie pochodzący od Thomasa 
Woodcocka ks. Gloucester zaczęli podburzać do oporu przeciwko nowemu władcy, 
Henryk rychło zdusił ich bunt. Wkrótce jednak John, earl Lincolnu i lord-namiest- 
nik Irlandii, którego Ryszard III wyznaczył swym następcą, wspierany m.in. przez 
Margaretę Burgundzką oraz rzekomego Edwarda earla Warwick i Lovella ruszył 
na Anglię. Uzyskawszy poparcie w Irlandii, gdzie Yorkiści cieszyli się popularno
ścią od czasów Richarda ks. Yorku i jego synów, ekspedycja przeciwko nowemu 
królowi Anglii wylądowała w Lancashire, nie uzyskała jednak poparcia miejscowej 
ludności. Wojska Henryka pokonały najeźdźców w bitwie pod Stoke (1487), w któ
rej polegli m.in. Lincoln i Lovell, zaś Lambert Simnel, koronowany w Irlandii jako 
Edward VI, dostał się do niewoli. Drugi parlament zwołany przez Henryka ska
zał 28 stronników Lamberta na karę śmierci za zdradę główną (choć król ułagodził 
w pewnym zakresie przeciwników koronacją żony), wzmocnił również statuty wy
mierzone przeciwko barwom i pocztom prywatnym; obarczono większą odpowie
dzialnością szeryfów, koronerów i sędziów pokoju, jednak najważniejszą decyzją 
było zwiększenie uprawnień Rady Królewskiej5 w sferze sądownictwa: Rada mia
ła już nie tylko obradować w Izbie Gwiaździstej {Star Chamber) w Westminsterze 
jako trybunał wyjątkowy6, ale jej członkowie (kanclerz, skarbnik i lord pieczęci 

5 Członków Rady mianował monarcha; nie więcej niż 10-12 spośród nich, z kanclerzem na 
czele, zajmowało się sprawami bieżącymi, około 20 sądownictwem, a jeszcze liczniejsza gru
pa sprawami dworu. Spośród członków Rady król dobierał sobie własnych doradców, stanowią
cych tzw. Privy Council, składali oni szczególną przysięgę, otrzymywali pensję od króla i za 
Tudorów kierowali pracami Parlamentu (w 1540 r. Privy Coucil liczyła 19 członków) - zob. 
szerzej: J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., 1.1, przyp. 19, s. 131.

6 Także Zins zwraca uwagę, że czynnikiem wzmacniającym władzę królewską za pierw
szego Tudora stal się rozwinięty przez Henryka VII z Tajnej Rady (Privy Council) Sąd Izby 
Gwiaździstej (Court of Star Chamber) [...]. W1487 r. został on zreformowany i przekształcony 
w stałą instytucję. Jako najwyższy trybunał sądowy, składający się z członków Rady Królewskiej 
i sędziów, rozpatrywał sprawy polityczne, nadużycia urzędników, a przede wszystkim przestęp
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prywatnej, świecki członek Rady i dwóch sędziów najwyższych) mieli też tworzyć 
Komisję badawczo-sądowniczą, która pod prywatną pieczęcią monarchy mogła 
wezwać każdego na przesłuchanie, stosować tortury i nakazać wykonanie orzeczeń. 
Sądowi Gwiaździstemu podlegały wszelkie sprawy związane z utrzymaniem pokoju 
i porządku w królestwie. Była to najwyższa instancja sądowa o charakterze arbi
tralnym, stojąca ponad King s Bench, w której rozpatrywano spory między Koroną 
a poddanymi na podstawie prawa pospolitego (common law) i która stała z kolei 
ponad wszystkimi innymi sądami7.

stwa przeciwko królowi. Izba Gwiaździsta przyczyniła się wydatnie do wzmożenia autorytetu 
królewskiego i złamania opozycji możnych feudałów. Stopniowo jednak zamieniała się w narzę
dzie władzy absolutnej Henryka VIII jako sąd do spraw o zdradę stanu. Wzrastający zakres kom
petencji uzyskiwała zreorganizowana przez Henryka VIII Tajna Rada, w której skład wchodzili 
sekretarze stanu, najbliżsi doradcy królewscy zarządzający głównymi resortami administracji 
centralnej (H. Zins, Historia Anglii, s. 116).

7 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., t. I, s. 17-18. Kędzierski kontynuuje: Common Bench, 
Common Place, później Common Plebs - rozpatrywał sprawy cywilne między poddanymi. 
Chancery (Sąd Kanclerski) opierał się na zasadzie equity (czyli słuszności), w odróżnieniu od 
law, tzn. prawa już istniejącego. [...] High Court of Chancery - był trybunałem apelacyjnym 
w sprawach objętych przez Common Law. Jego rola polegała na uwzględnianiu okoliczności ła
godzących lub prawem nieprzewidzianych, „zgodnie z sumieniem człowieka dobrego" - zgodnie 
z duchem praw, a nie ich literą. Exchequer - był sądem wyrokującym w sprawach finansowych 
Korony (tamże, s. 18).

8 Utraciwszy w ciągu kilkudziesięciu lat tradycyjnych sojuszników po drugiej stronie 
Kanału, pozbawiona możliwości podejmowania przy ich pomocy ofensywnej polityki na konty
nencie, Anglia zmuszona została porzucić ekspansywną politykę wobec Francji i przyjąć w od
niesieniu do Europy zasadę równowagi siły (balance of power), politykę dążącą do utrzymania 
takiego układu stosunków przez popieranie słabszych państw, który zapobiegałby powstawaniu 
większej przewagi jednego mocarstwa i umożliwiał Anglii odgrywanie roli czynnika przewa
żającego szalę polityki na korzystną dla Anglii stronę (H. Zins, Historia Anglii, s. 113-114). 
Te nowe założenia angielskiej polityki zagranicznej, wywodzi Zins, bardziej widoczne od cza
sów Henryka VIII, zaznaczyły się już w okresie rządów jego ojca. Henryk VII w celu przeciw
stawienia się akcji Francji, popierającej pretendentów do tronu angielskiego, porozumiewał się 
z Maksymilianem I (późniejszym cesarzem), próbując nawet bezskutecznie oblegać w 1492 r. 

Po wzmocnieniu władzy królewskiej statutami wprowadzającymi wspomniane 
zmiany i zdławieniu rebelii yorkistowskiej z Simnelem na czele, Henryk VII, któ
ry przebaczył irlandzkim rebeliantom pod warunkiem złożenia przez nich przysię
gi wierności, skierował uwagę na sprawy zagraniczne. W momencie objęcia przez 
niego władzy pozycja Anglii wobec sąsiadów nie była najlepsza: kilkadziesiąt 
lat wcześniej, w 1453 r., w wyniku wojny stuletniej ostatecznie straciła ona swo
je rozległe posiadłości we Francji (z wyjątkiem Calais), w 1477 r. sprzymierzeni 
z Anglią burgundzcy władcy Niderlandów zmuszeni byli odstąpić Francji znaczną 
część Burgundii, a Niderlandy stopniowo przejmowali Habsburgowie. Wreszcie 
w 1492 r. kolejny dawny sojusznik Anglii, księstwo Bretanii, zostało ostatecz
nie przejęte przez Koronę francuską8 mimo oporu stawianego przez Henryka VII, 
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który w 1490 r. poparł małżeństwo zawarte per procura przez króla Rzymian (od 
1493 r. cesarza) Maksymiliana Habsburga z Anną Bretońską, opierając się naci
skom papieża Innocentego VIII, usiłującego pozyskać Francję dla koalicji antytu- 
reckiej i zbliżając do Hiszpanii, Portugalii, Danii i Florencji. Wkrótce jednak, gdy 
w następstwie potajemnych układów Ferdynanda hiszpańskiego z królem Francji 
Karolem VIII (którego żoną miała zostać córka Ferdynanda - Joanna), Hiszpanie 
wycofali swe wojska z Bretanii, a Karol w 1491 r. - bez sprzeciwu papieskiego 
- pojął za żonę Annę Bretońską, Henryk nie wystąpił w obronie praw swego habs
burskiego sojusznika, choć szykował się do wojny z Francją, mając też świado
mość, że w Irlandii pojawił się kolejny pretendent do jego tronu - Perkin Warbeck, 
nowy „książę Yorku”, udający Ryszarda (zamordowanego w 1485 r. w Tower wraz 
z bratem Edwardem przez ich stryja Ryszarda III). W trakcie krótkiej, ale zwycię
skiej wyprawy do Francji Henryk obiegł Boulogne, a zawierając w 1492 r. traktat 
w Étaples, uzyskał znaczące odszkodowanie i obietnicę cofnięcia przez Francję po
parcia dla Warbecka; mimo zapewnień składanych po powrocie do Anglii, że nigdy 
nie wyrzeknie się swych praw do korony Francji, była to jego ostatnia wyprawa 
wojenna poza granice Anglii (z kolejnym - od 1498 r. - władcą Francji, Ludwikiem 
XII, Henryk utrzymywał przyjazne stosunki, podobnie jak z Ferdynandem 
Aragońskim, z którym odnowił traktat małżeński i dzięki jego pomocy zawarł po
rozumienie ze Szkocją). W 1495 r. „książę Ryszard” przekazał swoje „prawa” do 
korony Anglii i Francji, Irlandii i Walii (w przypadku bezpotomnej śmierci) cesa
rzowi Maksymilianowi i jego synowi, księciu Filipowi, rychło jednak jego szanse 
stopniały, bowiem Henryk VII karał kolejnych spiskowców (m.in. lorda szambela- 
na i członka Rady Królewskiej, uchodzącego za najbogatszego człowieka w Anglii 
Sir Williama Stanley’a, który odegrał wielką rolę w bitwie pod Bosworth). Po raz 
kolejny powiększywszy władzę sędziów pokoju (mogli oni bez ławy przysięgłych 
rozpatrywać wszelkie sprawy, skazywać szeryfów i bailiffów za wymuszanie pie
niędzy oraz sprawować nadzór nad ławami przysięgłych w sądach swoich hrabstw) 
oraz zmusiwszy parlament, by uchwalił, że każdy, kto przychodzi w sukurs królowi, 
ma być wolny od procesów i oskarżeń o zdradę, Henryk odparł najazd Warbecka 
popieranego przez Maksymiliana, Margaretę Burgundzką (przeciwną Henrykowi 
w związku z niedawnymi egzekucjami kolejnych Yorkistów) i księcia Niderlandów 
Filipa Habsburga (przeciwko temu władcy skierowany był wprowadzony w 1493 r. 
przez króla Anglii zakaz handlu z Niderlandami). Warbeck nie uzyskał poparcia 
w Anglii ani w Irlandii, do której początkowo się udał i gdzie stanął w obliczu no

Boulogne. W czasie wojen włoskich interwencja angielska wpływała niejednokrotnie na układ 
sił politycznych na Półwyspie Apenińskim. Dążąc do dyplomatycznego osłabienia Francji, 
Henryk VII przystąpił do ligi antyweneckiej, skierowanej przeciwko Karolowi VIII francuskiemu. 
W1501 r. doszło do umowy Anglii z Hiszpanią w sprawie małżeństwa syna Henryka VII z Kata
rzyną, córką Ferdynanda i Izabeli, którą poślubił najpierw starszy syn Henryka VII, Artur, a po 
jego śmierci Henryk VIII (tamże, s. 114).
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wej sytuacji, bowiem zebrany przez Anglików parlament irlandzki w Droghedzie 
uchwalił liczne statuty uzależniające jego ustawodawstwo od praw angielskich 
(Poynings ’ Acts lub Poynings’ Laws), stanowiące, że wszystkie statuty parlamen
tu angielskiego mają obowiązywać także w Irlandii (parlament irlandzki mógł się 
zbierać tylko wówczas, gdy porządek obrad został zatwierdzony przez namiestnika 
królewskiego i jego Radę; wszelkie jego uchwały wymagały zgody króla angiel
skiego); w 1495 r. Warbeck pojawił się jednak w Szkocji, gdzie po zamordowaniu 
Jakuba III (1488) na tronie zasiadał młodociany Jakub IV, który nie tylko wydał za 
niego swą krewniaczkę i przyznał mu pensję, ale także podjął, bezskuteczną jednak, 
wyprawę wojenną do Anglii. W 1496 r., korzystając z powstania komwalijskiego, 
Warbeck znów znalazł się w granicach Anglii, i choć stracił poparcie Jakuba, to 
proklamował się królem Ryszardem IV; wkrótce został jednak pojmany przez króla 
i przyznał publicznie w Londynie, że jest uzurpatorem9.

9 Tamże, s. 115. Jak piszę Zins, wystąpienia Simnela i Warbecka zwróciły uwagę Anglii na 
trudności sytuacji politycznej w Irlandii, gdzie opozycji Yorków sprzyjał stary antagonizm an- 
gielsko-irlandzki. Datująca się od czasów Henryka II kolonizacja Irlandii i objęcie władzy nad 
skolonizowaną przez Anglików częścią wyspy przez angielską Koronę stały się źródłem walk 
i konfliktów. Miejscowa szlachta angielska ulegała procesowi celtyzacji, wchodziła w porozu
mienie z irlandzkimi władzami i uzyskiwała niezależność. Równolegle z procesem celtyzacji lor
dów następowała feudalizacja celtyckich klanów, powstawała możliwość zjednoczenia Irlandii 
w niezależne od Anglii feudalne państwo. Na przeszkodzie stanęły jednak walki między lordami 
i znaczniejszymi wodzami klanów, a z drugiej strony polityka Tudorów, dążąca do podporządko
wania Irlandii Koronie angielskiej. Za pierwszych dwóch Tudorów Anglicy znacznie umocnili 
swoje panowanie nad okupowanymi dzielnicami Irlandii i rozbudowali tam swoją administrację. 
Przypominając rozwiązania kojarzone z Poynings’Acts, dodajmy, że Henryk VIII jeszcze bar
dziej ograniczył niezależność Parlamentu irlandzkiego; wskutek jego decyzji, ten organ mógł być 
zwoływany tylko za zgodą króla angielskiego i omawiał wyłącznie ustawy rozpatrzone uprzednio 
w Londynie. IV 1541 r. Henryk VIII uzurpował sobie tytuł króla Irlandii i zmusił feudałów ir
landzkich do składania mu przysięgi wierności (tamże).

Tymczasem Henryk zawarł rozejm ze Szkocją w Ayton (1497), potwierdził trak
tat małżeński dotyczący syna Artura i Katarzyny Aragońskiej, która - po przybyciu 
do Anglii w 1500 r. - miała zatrzymać prawa dziedziczne do Aragonii i Kastylii (jej 
ślub z Arturem odbył się w następnym roku), nie zgadzając się na uwikłanie Anglii 
w krucjatę przeciwko Turkom, której dotyczył wielki kongres w Cambrai w 1508 r. 
Po nagłej śmierci Artura w 1502 r., Ferdynand zażądał zwrotu sum wypłaconych 
w związku z małżeństwem z Katarzyną i jej powrotu, już jednak w następnym roku 
doszło do mariażu per procura małoletniego księcia Walii Henryka (późniejszego 
Henryka VIII) z wdową po bracie; w tymże 1503 r. córka Henryka Margareta zosta
ła wydana za króla Szkocji Jakuba IV i - jak piszę historyk - do śmierci Henryka 
VII Szkocja pozostawała z Anglią w pokoju, acz z czasem trudności wynikłe z przy
szłego małżeństwa Katarzyny z następcą tronu Henrykiem miały zamienić się w bu
rzę, która posłuży Henrykowi (VIII) za główną przyczynę zerwania z Rzymem. 
Trudności na razie sprowadzały się do tego, że na małżeństwo z wdową po bra
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cie trzeba było dyspensy papieskiej (Juliusz II w r. 1503 jej udzielił)^. Owdowiały 
w 1503 r. Henryk VII jako pierwszy z dynastii Tudorów stanął w obliczu proble
mów następstwa: jedynym spadkobiercą korony pozostawał Henryk (VIII), co skło
niło ponadpięćdziesięcioletniego już króla do prób zawierania kolejnych związków, 
m.in. z Margaretą Sabaudzką, siostrą Filipa i córką Maksymiliana (zamysł związa
ny z poprawą stosunków z Niderlandami i umową nazwaną Intercursus maius"; 
rychła śmierć Filipa i szaleństwo wdowy po nim Joanny, a przede wszystkim mia
nowanie Margarety przez Maksymiliana regentem Niderlandów i opiekunem arcy
księcia Karola, syna zmarłego Filipa i Joanny Szalonej, wkrótce zaś cesarza Karola 
V, doprowadziły do porzucenia tej próby i zawarcia w 1507 r. umowy małżeńskiej 
dotyczącej córki Henryka i syna Maksymiliana), Joanną Szaloną, a nawet z synową 
Katarzyną Aragońską.

Siła [Henryka VII] Tudora, który zmarł w 1509 r., leżała nie w wojsku i nie 
we flocie. Miał za sobą kilkunastu oddanych magnatów, biskupów, sędziów i wielu 
feudałów pomniejszych. Popierała go rodzima Walia i miasta, zawsze pragnące po
koju. Sędziowie pokoju (od 600 do 700) byli na co dzień oczami i uszami króla, jak 
też szybko karzącą ręką. Ale przezorny Henryk, w obawie przed nadużyciami, już 
w r. 1489 przeprowadził statut, że sędziowie pokoju pod groźbą kary muszą ogła
szać 4 razy w roku na swoich sesjach wszystko, co król dla zachowania porząd
ku i spokoju uczynił i w czym oni sami zawiedli. Musieli też donosić urzędnikom 
Korony bez zwłoki o wszelakich wichrzycielach. Kto uważał, że został skrzywdzo
ny przez jednego sędziego pokoju, mógł szukać sprawiedliwości u drugiego. Gdyby 
zaś i tam jej nie znalazł, wtedy u sędziego królewskiego na sesji wyjazdowej, wresz
cie u kanclerza i samego króla. Tak oto trzymał Henryk w ryzach - z pomocą Sądu 
Gwiaździstego i wielkich pieniędzy, jakie różnymi sposobami nagromadził - klasę 
ziemiańską, stanowiącą największą siłę w hrabstwach. Z 35 hrabstw, w których co 
ambitniejsi i energiczniejsi ziemianie wychodzili na urzędników i sędziów pokoju, 
wybierano, po 2 rycerzy (knights) do parlamentu. Od r. 1430 uprawnieniem wy
borczym był (i będzie przez 4 stulecia) dochód roczny w wysokości co najmniej 40 
szylingów z ziemi stanowiącej własność (freehold), a nie dzierżawę. Wybory od
bywały się w sądach hrabstw, pod nadzorem sędziów pokoju. Miasta za Henryka 
wysyłały do Izby Gmin 224 przedstawicieli, wybieranych zgodnie z kwalifikacja
mi i procedurą miejscową, pochodzących oczywiście z oligarchii miejskiej. Liczba 
nie była stała - wy każę spadek. [...] Członków Izby Lordów [dawniej skupiającej 
buntownicze często możnowładztwo, teraz zaś głównie przedstawicieli arystokracji 
wzbogaconej dzięki darowiznom królewskim, pochodzącej z nowej szlachty] wzy- * * 

10 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., 1.1, s. 23-26.
11 Zawarty przez Henryka VII traktat handlowy z Niderlandami w 1496 r. określa Zins mia

nem Intercursus magnus, natomiast termin Intercursus maius odnosi do innego traktatu handlo
wego, z 1505 r., który wprowadzał korzystne warunki sprzedaży sukna we Flandrii (H. Zins, 
Historia Anglii, s. 117).
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wał sam król: około 40 świeckich pod koniec panowania Henryka i 49 duchow
nych (obaj arcybiskupi, 19 biskupów i 28 opatów). Wyborów do Izby Gmin Henryk 
nie przeprowadzał pod przymusem. Klasę ziemiańską miał w ręku, interesy han
dlowe mieszczaństwa popierał. Sąd Gwiaździsty i sędziowie pokoju czuwali. Toteż 
Parlament był sprzymierzeńcem Korony. Władzę królewską pierwszy Tudor [który, 
Przypomnijmy, wyprowadził kraj ze stanu bliskiego anarchii] tak umocnił, że syn 
jego i następca będzie mógł rządzić państwem jak król i papież w jednej osobie12.

12 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., t. I, s. 34-35. Także Zins zwraca uwagę, że rządy 
Henryka VIIprzyczyniły się w znacznym stopniu do przywrócenia w Anglii porządku i wzmocnie
nia władzy królewskiej. Stało się to tym łatwiejsze, że w wojnie Dwóch Róż została wymordowa
na w bratobójczej walce poważna część starej feudalnej arystokracji i osłabiony został element 
możnowładczy. Od samego początku polityka Tudorów szukała więc oparcia w awansujących 
klasach średnich, w średniej szlachcie (gentry) i bogacącym się mieszczaństwie. Tendencja ta 
zaznaczyła się również w organizacji władz administracyjnych, centralnych i lokalnych, w skła
dzie Parlamentu i polityce wewnętrznej Anglii w pierwszej połowie XVI w. Na urzędy centralne 
i prowincjonalne wysuwał Henryk VII nie starą arystokrację, lecz wzbogaconą w służbie królew
skiej nową szlachtę. Ogromna większość najwyższych nawet urzędników i dygnitarzy obu pierw
szych Tudorów, Henryka VII i Henryka VIII, wywodziła się z klas średnich, wielu, jak np. syn 
rzeźnika, kardynał i kanclerz Henryka VIII, Thomas Wolsey, było jeszcze skromniejszego pocho
dzenia (H. Zins, Historia Anglii, s. 116). Warto wreszcie wspomnieć, że Anglia przełomu XV 
i XVI wieku, licząca niecałe 4 miliony mieszkańców, była w istocie krajem wolnych chłopów, 
osiadłych w obrębie wielkiej i średniej własności ziemskiej, której dawna, manorialna, organiza
cja uległa rozkładowi. Niewielki już odsetek ludności wiejskiej stanowili freeholders i yeomen, 
płacący lordowi niewielką rentę, swobodnie rozporządzający swoim gruntem i cieszący się 
prawami politycznymi; bogaci chłopi, yeomen, będący warstwą pośrednią między chłopstwem 
a szlachtą, stanowili - wraz z gentry i mieszczaństwem - filar monarchii Tudorów oraz warstwę, 
której przedstawiciele często w niej awansowali: zasiadali w sądach przysięgłych, pełnili funk
cje konstabla (urzędnik policyjny strzegący porządku i miru królewskiego). Historyk uzupełnia 
wywód następująco: Freeholders stanowili mniejszość chłopstwa angielskiego na początku XVI 
w. Przeważali copyholders (ok. 60% ludności wiejskiej), chłopi osobiście wolni, wyzwoleni pod 
koniec średniowiecza z osobistej zależności i wypływających z niej obowiązków w toku zanika
nia poddaństwa w Anglii. Użytkowali ziemię pańską na zasadzie zwyczaju dworskiego i trady
cyjnych uprawnień, ustalonych przeważnie w XIV w., jeszcze w okresie zwalniania chłopów od 
poddaństwa. Copyholder był dziedzicznym lub dożywotnim dzierżawcą swej działki, obowiąza
nym do płacenia czynszu pieniężnego i świadczenia bardzo niewielkich posług [...]. Nie wolno 
mu było jednak bez zgody pana przekazywać gruntu w spadku dzieciom lub sprzedawać go. [...] 
Lordowie posiadali część ziemi w swym bezpośrednim użytkowaniu [...], którą mogli uprawiać 
za pomocą pracy najemnej lub wydzierżawiać głównie w formie oddzielnych działek chłopskich 
(tamże, s. 118). W ciągu XVI stulecia struktura ta ulegała jednak daleko idącym przemianom 
w związku z różnicowaniem wśród drobnych i średnich gospodarstw chłopskich oraz powsta
waniem dużych gospodarstw zamożnych chłopów, przy równoczesnym popadaniu w ruinę go
spodarstw małych, głównie w związku z procesem tzw. ogradzania, służącym tworzeniu dużych 
pastwisk do hodowli owiec. Środki używane w trakcie tego procesu zostały skrytykowane m.in. 
przez św. Tomasza More’a, sam proces jednak stał się powodem „przewrotu agrarnego”, który 
spowodował osłabienie stosunków feudalnych i umocnienie pozycji średniej szlachty, do której
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Warto też dodać, że już za Henryka VII na pierwszym miejscu stały interesy no
wej dynastii, co zresztą było może najbardziej charakterystycznym odejściem od 
feudatnych związków i lojalności średniowiecza [w związku z traktowaniem spraw 
Korony jako najistotniejszych, kojarzonych już z istnieniem pewnej abstrakcyjnej 
całości wymagającej rozwoju relacji publicznoprawnych raczej niźli, dominujących 
dotąd, prywatnoprawnych], lecz doradcami monarchy byli nadal biskupi i poparcie 
Kościoła było nadal konieczne [co - jak zobaczymy w kolejnych szkicach - mieć 
będzie wielki wpływ na treść myśli politycznej epoki Tudorów], Król, jak w śre
dniowieczu, prowadził politykę merkantylną, regulował płace i ceny, ingerował we 
wszystko. Rozrost administracji państwowej, widoczny w filiach rady królewskiej: 
Rada Północy (Council of the North) i Rada Walijska (Council in the Marches 
of Wales), oraz w Sądzie Gwiaździstym, to jednak novum zapowiadające zmiany 
w rzeczywistej władzy Korony^.

Nowy władca, Henryk VIII, bodaj najbardziej znany spośród Tudorów pa
nujących w Anglii przez ponad stulecie, miał 18 lat, gdy został królem i pojął za 
żonę wdowę po bracie - Katarzynę Aragońską, co gwarantowało ciągłość soju
szu hiszpańskiego. Początkowo Henryk, władca popularny, rozrzucał pieniądze 
zgromadzone przez ojca'* [zresztą z pomocą ściętych już za jego panowania, bo 
w 1510 r., marszałka Izby Gmin z 1504 r., prawnika Edmunda Dudley’a, o któ
rym wspomnimy w kolejnym szkicu, oraz marszałka Izby Gmin z 1491 r., także 
prawnika Richarda Empsona] [...] i bawił się. Próżny, chciwy sławy młodzieniec, 
zachwycony sam sobą, grał w tenisa, na lutni i na wirginale, recytował i pisał 
wiersze, potykał się w szrankach, polował. Budował też flotę. Szkotami pogardzał, 
Francuzom zazdrościł. W polityce ulegał doświadczonemu Ferdynandowi, któ
ry chytrze traktował swego młodocianego zięcia niby męża stanu równego sobie. 
I choć pod naciskiem Rady Królewskiej [w której główną rolę odgrywał począt- * * 

wstęp uzyskiwał każdy, kto nabył w odpowiedniej wielkości posiadłość ziemską. Inaczej niż np. 
w Polsce, struktura społeczna w Anglii opierała się w istocie nie na pochodzeniu, lecz na pozycji 
majątkowej i pieniądzu (tamże, s. 119-120).

13 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., 1.1, s. 36.
14 Istotnie, Henryk VII znakomicie dbał o finanse Korony, pomnażając dochody królew

skiego skarbu dzięki lepszemu zagospodarowaniu domen, znacznie powiększonych na skutek 
konfiskaty dóbr przeciwników politycznych i systematycznie ściąganych kar pieniężnych. Zins 
dodaje jednak: Uporządkowane przez Henryka VII finanse kraju ulegną osłabieniu i szybkiemu 
wyczerpaniu za Henryka VIII na skutek rozrzutności dworu, kosztów polityki zagranicznej dążą
cej do utrzymania równowagi sił w Europie, jak i skutków rewolucji cen. Napływ złota i srebra 
z Ameryki wpłynął na zwyżkę cen, nie dając równocześnie zwyżki dochodów. W obliczu kryzysu 
finansowego Henryk VIII znajdzie nowe źródła dochodów przede wszystkim - co warto podkre
ślić, by należycie pojąć rozwiązania przyjmowane za jego panowania - w zagarnięciu dóbr ko
ścielnych, a ponadto w polityce inflacyjnej, psuciu monety, co dawało rządowi natychmiastowe 
zyski, powodując z drugiej strony zwyżkę cen i dalsze obniżenie wartości pieniądza. Dopiero na 
progu panowania Elżbiety I nastąpiła stabilizacja cen (H. Z i n s, Historia Anglii, s. 116-117).
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kowo Richard Fox, biskup Winchestera, lord prywatnej pieczęci w latach 1487- 
-1516] traktaty pokojowe z Francją i Szkocją zostały odnowione, stosunek Henryka 
do obu państw był nadal wrogi15. Już w 1511 r., za sprawą Ferdynanda, Henryk 
przystąpił do Świętego Przymierza (papiestwo, Hiszpania i Wenecja), promowane
go przez papieża Juliusza II, skierowanego przeciw Francji, od której król Anglii 
pragnął odzyskać dawne angielskie posiadłości wasalne, zobowiązując się zara
zem do rychłego rozpoczęcia działań przeciwko Ludwikowi XII. Wkrótce przez 
kilka miesięcy 1512 r. wojska angielskie prowadziły oblężenie Bayonne, gdy 
Hiszpanie podbijali Nawarrę; nieskuteczność tych działań nie zniechęciła króla 
Anglii, wysyłającego wkrótce po raz kolejny swe wojska na kontynent przeciwko 
Francuzom, którzy odnowili sojusz ze Szkotami, jednocześnie zadając tym ostat
nim klęskę pod Flodden (zginął tam król Jakub IV i jego syn arcybiskup). Po zwy
cięstwie nad Szkotami Henryk, Ferdynand i cesarz Maksymilian zawarli w Lille 
nowy układ o dalszej wojnie z Francją w następnym roku (odnowiono też układ 
z 1507 r., zgodnie z którym siostra Henryka, Maria, miała zaślubić przyszłego cesa
rza Karola Kastylijskiego). Tymczasem Ludwik XII zawarł pokój z papiestwem po 
śmierci Juliusza II: nowy papież Leon X namawiał zresztą Henryka do porozumie
nia z Francją, do czego dążyli też Maksymilian i Ferdynand, opóźniający związek 
Marii Tudor i Karola Habsburga. Henryk, idąc za radą arcybiskupa Yorku i członka 
Rady Królewskiej Tomasza Wolsey’a (od 1515 r. kanclerza i kardynała), uprzedził 
dotychczasowych sprzymierzeńców: nawiązał układy z wdowcem Ludwikiem XII 
(którego opuściła draga już żona Anna Bretonka), wydał za niego Marię, zatrzy
mując Toumai i uzyskując sumę dwukrotnie wyższą niż określona w zawartym 
przez ojca traktacie w Etaples. Król Francji zmarł jednak już trzy miesiące po za
warciu związku, a nowy władca, Franciszek I, odnowił co prawda pokój, zezwo
lił jednak na powrót do Szkocji Janowi Stuartowi, księciu Albany, kuzynowi i na
stępcy małoletniego króla Jakuba V, którego matka, Margareta, królowa-wdowa po 
Jakubie IV, a siostra Henryka VII Tudora, znalazła się wkrótce w Anglii ze swym 
kolejnym mężem, earlem Douglasem. Tymczasem Franciszek, zawarłszy w Nyon 
traktat małżeński z Karolem, przyszłym cesarzem, który miał pojąć za żonę cór
kę Ludwika XII i nakłonić swego dziada Ferdynanda, by ustąpił z Nawarry, ruszył 
na podbój Włoch, w odpowiedzi na co Henryk VIII próbował ponownie zawiązać 
Święte Przymierze, tym razem z udziałem papieża, cesarza i jego wnuka Karola. 
Maksymilian, miast związać się z Tudorem (którego wielekroć mamił mirażem ko
rony cesarskiej, a Wolsey’a poparciem starań o tiarę papieską), przystąpił do ukła
du z Nyon iw 1517 r. wraz z Karolem i Franciszkiem zawiązał w Cambrai ligę dla 
podziału Włoch. Już jednak w następnym roku, w wielkiej mierze dzięki umiejęt
nościom Wolsey’a, papież, cesarz Maksymilian, cesarz-elekt Karol oraz królowie 
Francji i Anglii zawarli w Londynie uroczystą umowę zwróconą przeciwko Turcji. 
Zamiar podjęcia wspólnej akcji przeciwko Turcji nie został jednak zrealizowany, 

15 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., 1.1, s. 36.
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gdyż już w 1519 r. zmarł Maksymilian, a jego następca - Karol V stał się bliż
szy Anglikom niż król Francji, którego synowi niedawno obiecywano małżeństwo 
z dwuletnią zaledwie jedyną córką Henryka i Katarzyny - Marią (ur. 1516 r.). Rok 
później Henryk VIII otrzymał od papieża Leona X tytuł Defensor fidei (Obrońca 
wiary) za przygotowanie traktatu przeciwko Marcinowi Lutrowi Assertio Septem 
Sacramentorum, a alians angielsko-cesarski zwrócony przeciwko Francji został po
twierdzony (po zwycięstwie z Francuzami w 1525 r. pod Pawią cesarz uznał już 
zresztą sojusz z Anglią za bezużyteczny; co więcej, nie tylko zawarł związek mał
żeński z Izabelą Portugalską, ale i nie udzielił obiecanego poparcia w staraniach 
o tiarę Wolsey’owi, oskarżanemu przez wielu angielskich panów o doprowadzenie 
w 1521 r. do egzekucji Edwarda, ks. Buckingham, który stał na czele arystokracji; 
ani po śmierci Leona X, ani po śmierci kolejnego papieża Adriana VI Wolsey nie 
uzyskał odpowiedniego poparcia kardynałów). Wkrótce, znów za sprawą Wolsey’a, 
król Anglii został protektorem zawiązanej w Cognac ligi antycesarskiej, do której 
przystąpiły - obawiając się nadmiernej przewagi cesarza po jego zwycięstwach we 
Włoszech - nie tylko papiestwo, Florencja, Wenecja i Mediolan, ale także Francja. 
Wojska cesarskie zajęły jednak i złupiły Rzym, zmuszając papieża do szukania 
schronienia na Zamku Św. Anioła.

W tym samym jednak czasie w samej Anglii, w związku z zagadnieniem dzie
dziczenia, pojawiają się poważne komplikacje, jakże brzemienne w skutki dla tego 
kraju oraz ówczesnej i późniejszej myśli politycznej. Oto Henryk VIII, który spło
dził już z Katarzyną Aragońską (obok szeregu poronień i przedwczesnych zgonów 
narodzonych dzieci), ongiś żoną swego brata Artura, córkę Marię, późniejszą kró
lową, natomiast z Elżbietą Blount nieślubnego syna (w 1525 r., gdy chłopiec miał 
6 lat, król nadał mu tytuł księcia Richmondu i lorda-admirała), miał się zakochać 
w Annie Boleyn i przeć do nowego małżeństwa. W związku z tym zamierzeniem 
„Defensor Fidei” zaczął mieć skrupuły teologiczne: czy śmierć sześciorga dzieci, 
w tym 4 synów, nie była karą bożą za małżeństwo z żoną brata, wbrew zakazom 
Starego Testamentu i prawa kościelnego? Obawami Henryk podzielił się z żoną, 
brutalnie zapowiadając koniec małżeństwa. Ale ten związek mógł unieważnić, po 
18 latach, tylko Rzym. Sprawa niezmiernie trudna, zważywszy, że oznaczałoby to 
dezawuację bulli Juliusza II z roku 1503 zezwalającej na to małżeństwo, a papież 
przecież był teraz w rękach cesarza, siostrzeńca Katarzyny!'6. Pomysł Wolsey’a, by 
rozpocząć wojnę z Francją celem pozyskania przychylności cesarza, nie został jed
nak zrealizowany głównie z powodu oporu angielskich kupców; dopiero po zwy
cięstwach Francuzów we Włoszech w 1527 r., gdy król Anglii zaczął szukać aliansu 
ze zwycięzcami, papież Klemens VII wszczął proces o unieważnienie małżeństwa 
(bullę ogłoszono w Rzymie w kwietniu 1528 r., gdy Włochami rządzili Francuzi), 
upoważniając w tajnym dokumencie (jako członków komisji dekretalnej) kardy
nała Campeggio, protektora Anglii i biskupa Salisbury oraz Wolsey’a, legata a la- 16 

16 Tamże, s. 40-41.
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tere, do ogłoszenia werdyktu bez przeprowadzania otwartego procesu prawnego. 
Campeggio dotarł jednak do Anglii dopiero w 1528 r., gdy cesarz i jego sprzymie
rzeńcy odzyskali panowanie nad dużą częścią Włoch i gdy pomoc cesarska znów 
stawała się koniecznością dla papiestwa. Gdy królowa, powiększając jeszcze swą 
popularność w Anglii, potwierdziła, że nie skonsumowała małżeństwa z Arturem, 
tym samym podkreślając zasadność bulli Juliusza II, Campeggio nie był skłonny 
wydać oczekiwanego werdyktu (krytycznie oceniając również popularność na dwo
rze pism luteranów, z którymi - jak podejrzewał - król miał się „układać”17 18). Gdy 
w 1529 r. Francuzi ponieśli kolejną klęskę we Włoszech i papież zawarł pokój z ce
sarzem, Klemens przeniósł sprawę ewentualnego rozwodu do Rzymu, o co zresztą 
zabiegała Katarzyna i co obiecywał papież cesarzowi, ustanawiając zarazem komi
sję dekretalną. Król odsunął wówczas Wolsey’a, zarzucił mu nadużycie uprawnień 
i mimo że kanclerz wyznał winę przez King’s Bench, to później nakłaniał papieża 
do powstrzymania Henryka przed związkiem z Anną. Choć Wolsey nie został ska
zany na śmierć, a nawet król zapewnił mu dochody, to nowe jego próby zostały 
ocenione przez dwór jednoznacznie: zatrzymany przez straż królewską, nie dotarł 
już do Londynu, umierając w listopadzie 1529 r. w Leicester (wraz z Wolsey’em, 
który przez lat 15 rządził Anglią absolutnie, średniowieczna potęga Kościoła rzym
skiego w Anglii doszła do szczytu i upadła'6).

17 A. G. Dickens wskazuje w związku z tym nie tylko na podejmowane w owym czasie 
przez króla zabiegi około umocnienia więzi z parlamentem (skądinąd odzwierciedlającym anty- 
klerykalizm dominujący w Anglii od wielu dziesięcioleci) w nadziei zgodnego przeprowadzenia 
ewentualnych zmian, ale także na istotnie poważne wpływy, jakie w tym okresie uzyskali lute
ranie, zarazem jednak zaznaczając brak zainteresowania Henryka porozumieniem z nimi i chęć 
wywarcia jedynie nacisku na papiestwo (A. G. Dickens, The English Reformation, London 
1999, s. 104).

18 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., t. I, s. 42. Tenże historyk piszę: Wolsey zdobył ar- 
cybiskupstwo, kanclerstwo, kapelusz kardynalski i legaturę zdolnościami, energią, intrygami, 
podstępem i zuchwalstwem. Kościołem w Anglii rządził autokratycznie, jak papież; kler uza
leżnił całkowicie od siebie i Korony. [...] Władzę miał ogromną. Jako legat papieski a latere 
mógł zreformować każdy klasztor, każdą diecezję, cały kler w Anglii i Walii. Nadawał stopnie 
naukowe z teologii, humanistyki i medycyny, usuwał przeszkody kanoniczne, mianował na bene
ficja, legalizował dzieci nieślubne, zdejmował ekskomunikę, unieważniał wyroki sądów kościel
nych. Zdławił wszystkie inicjatywy reformatorskie słabego arcybiskupa Canterbury - Williama 
Warhama. Konserwatyzm Wolsey ’a zaważył fatalnie na losach Kościoła rzymskiego w Anglii. 
[...] Potrzeby reformy w Kościele Wolsey nie widział. Centralizacja władzy państwowej i ko
ścielnej w rękach wiernego sługi Korony (Wolsey ’a) przez lat 15 wzmocniła monarchię w takim 
stopniu, że Henryk mógł już nie liczyć się z opozycją kleru (tamże, s. 44-45). Istotne są również 
inne jego dokonania: jako człowiek z gminu, który własnymi siłami doszedł tak wysoko, żywił po
gardę dla magnatów i bogatej szlachty ziemiańskiej. Zabrał się dość energicznie do trudnej kwe
stii nieprawnego „zagradzania ziemi ’’ na pastwiska dla owiec. Statut z 1515 r. potwierdził wyda
ny przez Henryka VII w r. 1489 akt w tej materii, wprost nakazując pastwiska zmieniać na nowo 
w ziemię uprawną, na podstawie których stawiano w stan oskarżenia przed Sądem Kanclerskim 
dokonujących grodzeń z naruszeniem prawa, choć proces trwał nadal (także mimo stale pona-
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Po upadku Wolsey’a Henryk VIII mianował kanclerzem Thomasa More’a, 
zwołał też parlament, który nie zbierał się przez 14 lat z wyjątkiem jednej krót
kiej sesji w listopadzie 1529 r., gdy jego większość stanowili urzędnicy Korony. 
Po odbyciu 7 sesji, został on rozwiązany w 1536 r., ale to z jego pomocą Henryk 
dokonał „rewolucji” (by użyć terminu Kędzierskiego): uniezależniając episkopalny 
Kościół angielski od Rzymu i ustanawiając Kościół anglikański z monarchą i par
lamentem na czele; rozwiązał klasztory, sprzedał i nadał skonfiskowane im ziemie, 
uzyskując poparcie 40 tysięcy obdarowanych rodzin, strzegących przeprowadzo
nej przez króla „reformacji”. Nie tylko parlament (zwany niekiedy Siedmioletnim 
lub Reformacji), ale także dwaj bliscy współpracownicy: Thomas Cromwell (jak 
Wolsey pochodzący z gminu i jak More człowiek świecki, a nie duchowny, potra
fiący z jednej strony bronić Wolsey’a w parlamencie, z drugiej utrzymywać dobre 
stosunki z księciem Norfolku, wujem Anny Boleyn, bodaj najpoważniejszym jego 
krytykiem) oraz Thomas Cranmer, późniejszy arcybiskup Canterbury, przekonany 
zwolennik co najmniej zrównania uprawnień papieża i króla wobec Kościoła (co 
uzasadnić miały także w swoich opiniach uniwersytety). Już w trakcie pierwszej 
sesji parlamentu, świeckiego wszak ciała przedstawicielskiego obejmującego kró
la, stało się oczywiste, że stanie się on zwierzchnikiem Kościoła; na nic zdał się 
sprzeciw konwokacji kleru angielskiego, malało też znaczenie papieża. Choć nowi 
urzędnicy królewscy mieli teraz przysięgać, że udzielą wszelkiej pomocy biskupom 
w walce z herezją, a za przyzwoleniem króla spalono (co czyniono już dwakroć za 
Wolsey’a) księgi zakazane, w tym angielski przekład Nowego Testamentu dokona
ny przez Williama Tyndale’a, to monarcha zapowiedział, iż zgodzi się na tłumacze
nie Pisma Świętego.

W kwestii ważności Henrykowego małżeństwa opinie europejskich uniwer
sytetów były jednak podzielone, a papież nie godził się powierzyć sprawy komu
kolwiek poza Rzymem. Przełom lat 1530 i 1531 to czas szczególnych wydarzeń 
w tym względzie: konwokacje duchowieństwa arcybiskupstw Canterbury i Yorku, 
których członkowie świadomi byli oskarżenia kierowanego przez monarchę pod 
adresem całego kleru o złamanie statutów królewskich, przystały już na nowe mia
no Henryka jako jedynego protektora i najwyższego zwierzchnika Kościoła i kle
ru Anglii, choć z dodatkiem: jak dalece prawo Chrystusowe na to zezwala, przez 
niektórych świeckich wzmacniane jeszcze tezą o „starożytnych” (sięgających 
czasów rzymskich) prawach cesarskich angielskiego monarchy, wzmacniającą 
tendencję antypapieską. W odpowiedzi na te poczynania, w styczniu 1531 r. pa-

wianych od 1526 r. nakazów niszczenia płotów ogradzających pastwiska i całe folwarki, a na
wet mimo ograniczania przez kolejne statuty m.in. dopuszczalnego pogłowia owiec; niezreali
zowanie w tym względzie zarządzeń Korony było wielce charakterystyczną oznaką sprzeciwu 
bogacących się warstw, działających zresztą przy niejakiej przychylności pochodzących z nich 
sędziów pokoju). Warto też przypomnieć dokonania Wolsey’a w zakresie sądownictwa, m.in. 
ustanowienie w 1524 r. Sądu Admiralicji (tamże, s. 43).
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pież ogłosił breve, pod groźbą ekskomuniki zakazując królowi nowego małżeństwa 
przed rozstrzygnięciem apelacji wniesionej przez Katarzynę. Drugi zakaz objął 
uniwersytety, sądy i parlamenty, że nie wolno wypowiadać się im w ogóle w spra
wie Henrykowego małżeństwa'9. Posłuszny Henrykowi parlament znów zwrócił się 
przeciw Kościołowi, ściślej przeciwko podstawom jego dochodów: ograniczono 
przywileje sądowe oraz darowizny i zapisy testamentowe na rzecz Kościoła, roz
ważano nawet projekt ustawy kładącej kres niezależnemu prawodawstwu kon- 
wokacji kleru i synodów, gdy sam król wyraźnie uznawał duchownych lojalnych 
wobec Rzymu za w połowie tylko lojalnych lub nielojalnych poddanych Korony; 
lojalność wobec Korony wybrali na początku maja 1531 r. członkowie konwoka- 
cji Canterbury, lojalność wobec Rzymu zdymisjonowany kilka dni później kanclerz 
More (15 maja).

Henryk potajemnie poślubił Annę Boleyn, która w styczniu 1533 r. zaszła 
w ciążę. Tajemnica związana była z oczekiwaniem na nominację Cranmera na 
stanowisko arcybiskupa Canterbury i nadzieją na podjęcie przez niego decyzji 
unieważniającej dawne małżeństwo. Gdy w marcu 1533 r. dokonano konsekracji 
Cranmera, który złożył zwyczajową przysięgę na wierność Rzymowi, nowy arcy
biskup był już związany złożonym królowi zobowiązaniem do przeprowadzenia 
reformy Kościoła angielskiego i ustanowienia wobec niego zwierzchnictwa kró
la. W początkach kwietnia przeszła w Parlamencie uchwała przeciw odwoływaniu 
się do Rzymu, nie bez oporu, gdyż posłowie kupcy [...] bali się przerwania han
dlu z Niderlandami i Cesarstwem na skutek ewentualnego pogorszenia się sytuacji 
międzynarodowej. The Act of Restraint of Appeals zakazywał odwołań do Rzymu 
i stwierdzał, że Anglia jest niezależnym królestwem, rządzonym przez suwerenne
go monarchę, któremu posłuszeństwo zaraz po Bogu winni są wszyscy poddani, 
świeccy i duchowni. Następnym krokiem było orzeczenie konwokacji kleru, iż zgod
nie z opinią uniwersytetów, a także komisji kanonicznej konwokacji, małżeństwo 
Henryka z Katarzyną wedle prawa bożego jest nieważne. Abp Cranmer wezwał 
Katarzynę przed sąd prymasowski, gdy zaś odmówiła, wydał wyrok unieważniający 
jej 24-letni związek z Henrykiem. 1 czerwca 1533 r. ukoronował w opactwie west- 
minsterskim Annę Boleyn. 7 września nowa królowa urodziła córkę - ku goryczy 
Henryka, który oczekiwał syna. Dano jej imię Elżbieta [przyszła królowa, ostatni 
monarcha z dynastii Tudorów], W dwa miesiące później papież ekskomunikował 
Henryka i Annę. Henryk odwołał się do soboru powszechnego. Była to oczywiście 
czysta formalność®.

W 1534 r. parlament nie tylko odebrał kolejne należności płacone dotąd papie
stwu, ale i zakazał składania wszelkich przysiąg biskupowi Rzymu. Zatwierdzając

19 Tamże, s. 47-48. W końcu 1532 r. papież znowu zagroził Henrykowi ekskomuniką, gdyby 
ten odrzucił Katarzynę i poślubił inną kobietę (tamże, s. 48).

20 Tamże, s. 49.
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ten akt i wcześniejszą „submisję kleru”, król narzucił też obowiązek uzyskiwania 
przez konwokacje kleru jego zgody na zebrania i uchwały, tym samym ustalając 
konieczność sankcjonowania przez władcę świeckiego decyzji podejmowanych 
przez zgromadzenia duchownych. Nie wolno było wprowadzać praw kościelnych 
sprzecznych z prerogatywą monarszą, zwyczajami, prawami i statutami królestwa. 
Specjalna komisja miała się zająć rewizją prawa kanonicznego. Odwołania od wy
roków sądu prymasowskiego należało kierować do króla w Sądzie Kanclerskim. 
Ostatni akt uchwalony w tej sesji Parlamentu unieważniał 24-letni związek mał
żeński z Katarzyną [...] oraz postanawiał o legalności patrymonium i potomstwa 
Henryka z Anną, przy czym wszystko, co „w słowie, piśmie, druku, czynie lub my
śli było oszczercze lub przeciwne” temu małżeństwu bądź sukcesji ich potomstwa, 
miało być uznawane za zdradę stanu; wszyscy poddani mieli też złożyć przysię
gę afirmującą postanowienia tego statutu przed specjalną komisją. W parlamencie 
ogłoszono listę wszystkich przeszkód małżeńskich wedle prawa kanonicznego, jako 
że król w swej mądrości potwierdzał autorytet „najsłynniejszych uniwersytetów 
w chrześcijaństwie" i kleru swego królestwa, iż „żadnemu mężowi nie wolno od
rzucać prawa bożego ”. Na tydzień przed końcem tej sesji parlamentu papież ogło
sił w Rzymie wyrok kurii w sprawie małżeństwa Henryka z Katarzyną. Małżeństwa 
nie unieważniono. W Anglii wyrok przyjęto z powszechną radością. Konfesjonały 
stawały się redutami oporu, w odpowiedzi na to Henryk wszczął prześladowa
nia, w wyniku których śmierć poniosło prawie 30 tysięcy ludzi. Wkrótce na liście 
oskarżonych znaleźli się Morę i biskup Rochester John Fisher, przeciwnicy pod
porządkowywania Kościoła zwierzchnictwu władcy świeckiego. Dwa tygodnie 
po sesji parlamentu obaj zostali wezwani do złożenia przysięgi na posłuszeństwo 
królowi zgodnie z wymaganiami niedawno uchwalonych statutów; obaj uznali, że 
wstrzymają się w przyszłości od wszelkich wypowiedzi i działań na rzecz Katarzyny, 
uznają statutową sukcesję do tronu i złożą żądaną przysięgę, jeżeli jej tekst nie od
rzuca supremacji papieskiej w rzeczach wiary, jednak mimo tego Henryk skazał 
ich na dożywotnie więzienie. Rychło i stosunkowo łatwo monarcha podporządko
wał Koronie klasztory, wreszcie w listopadzie 1534 r. parlament dopełnił formal
ności związanych z supremacją króla nad Kościołem. Zniknęło uprzednie zastrze
żenie co do zgodności z prawem Chrystusowym [...], także akt supremacji brzmiał 
ostatecznie następująco: „Król jest sprawiedliwie i słusznie - jak być powinien 
- najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii i z tej racji winien posiadać wszyst
kie zaszczyty, godności, honory, jurysdykcje, przywileje, władzę, immunitety, pro
fity i dochody przynależne godności Najwyższego Zwierzchnika Kościoła". [...] 
Rozszerzone zostało pojęcie zdrady stanu. [...] Sąd złożony z „6 konserwatorów 
życia publicznego ” miał wzywać i osądzać tych, co złamali jakikolwiek statut od 
r. 1485, czyli od założenia dynastii Tudorów. Morę i Fisher [mianowany przez no
wego papieża Pawła III kardynałem] zostali przez Parlament formalnie uznani win
nymi zdrady stanu i straceni, co przypieczętowało zerwanie Anglii z Rzymem. Choć 
w Watykanie z płaczem słuchano relacji o ich śmierci, Paweł III cofnął się [jednak] 
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na skutek nalegań Francuzów przed bullą detronizującą Henryka i zwalniającą 
jego poddanych od należnego mu posłuszeństwa11.

21 Tamże, s. 52-55. Henryk, obawiając się decyzji ewentualnego soboru powszechnego, do 
którego odwołał się już w 1533 r., związał się w tym czasie z władcami protestanckimi. Wkrótce 
po śmierci More’a mianował też Cromwella na stanowisko namiestnika i wikariusza general
nego z poleceniem wizytacji uniwersytetów, klasztorów, konwentów i innych instytucji ko
ścielnych. Po dokonaniu wizytacji, na początku 1536 r. parlament uchwalił statuty o zniesieniu 
niezależności marchii walijskiej (proces przyłączania skończył się w 1543 r.) oraz rozwiązaniu 
klasztorów mniejszych, co miało w szczególności złagodzić ciężary podatkowe poddanych, sko
ro ich dobra przechodziły na rzecz Korony, umacniając zarazem reformację henrykowską w obu 
uniwersytetach (zakazano w nich m.in. nauczania prawa kanonicznego, wprowadzono natomiast 
obowiązek studiowania języka hebrajskiego).

22 Tamże, s. 58.

Henryk, którego pierwsza żona Katarzyna Hiszpańska i pierwsza córka Maria 
żyły osobno w nędzy, pozbył się wkrótce drugiej żony, uwięzionej 2 maja 1536 r. 
w Tower, oskarżanej o zdradę stanu, cudzołóstwo i kazirodztwo (wraz z nią uwię
ziony został m.in. poeta Sir Thomas Wyatt). Już 17 maja Cranmer orzekł, że jej 
małżeństwo z królem było nieważne, a co za tym idzie, że ich córka, Elżbieta, po
chodziła z nieprawego łoża (podobnie zresztą jak córka z pierwszego małżeństwa); 
dwa dni później Anna została ścięta, 20 maja ogłoszono zrękowiny króla z Jane 
Seymour, którą kilka dni później poślubił i która w końcu czerwca została uznana 
za królową przez parlament. Ażeby wszystko odbyło się legalnie, Parlament - co 
do posła dobrany indywidualnie - zebrał się na krótką sesję 8 czerwca (1536): 
księżniczka Maria została zmuszona do uznania małżeństwa swego ojca i matki 
„zgodnie z prawem bożym i ludzkim za kazirodcze i nieważne" i uznania supre
macji króla nad Kościołem w Anglii. Sukcesję do tronu ustalono na nowo - wedle 
oczekiwanego potomstwa Henryka i Jane Seymour, z braku takowego wedle woli 
króla w przyszłości. Elżbietę ogłoszono bastardem, małżeństwo z Anną za nieważ
ne, ją samą winną zdrady stanu. Parlament złożył wreszcie solenne dzięki królowi 
za małżeństwo z Jane Seymour i uchwalił, że następca króla na tronie będzie miał 
prawo unieważnić wszystkie uchwały parlamentarne i statuty, jakie by weszły w ży
cie za jego niepełnoletności. Na koniec przyszedł akt, kładący konstytucyjnie kres 
władzy papieskiej w Anglii21 22.

Występując w roli zwierzchnika („głowy”) Kościoła anglikańskiego, którego 
członkowie sytuowali się między katolikami (którym w tym czasie przewodzili 
książę Norfolku i biskup Stephen Gardiner) oraz protestantami (Cranmer, Cromwell 
i biskup Latimer), Henryk sygnował dokument Dziesięć artykułów wiary, odczyta
ny przez biskupa Herefordu Edwarda Foxe’a w lipcu 1536 r. w trakcie konwokacji 
kleru obu izb parlamentu i następnie podpisany przez wszystkich jej uczestników 
(w tym obu arcybiskupów). Przytoczmy jego fragmenty: (1) Prawda teologiczna 
zawarta jest w Piśmie Sw., w trzech wyznaniach wiary - apostolskim, nicejskim 
i atanazyjskim - w uchwałach soborów powszechnych w Nicei, Konstantynopolu, 
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Efezie i Chalcedonie, oraz w ich interpretacjach i komentarzach ojców, doktorów 
i kanonistów Kościoła; (2) Sakrament chrztu pozostaje w mocy [w tymże artyku
le podkreślono znaczenie łaski kosztem dobrych uczynków] [...]; (3) Pozostaje 
w mocy sakrament pokuty: spowiedź, rozgrzeszenie, skrucha, modlitwa, post, jał
mużna; (4) Sakrament ołtarza (msza św.) jest konieczny do zbawienia, wedle tra
dycyjnej nauki o eucharystii; (5) Dobre uczynki, jak i wiara też są konieczne do 
zbawienia; (6,7,8) Modlitwy do świętych są potrzebne i wskazane, lecz adoracja 
obrazów i rzeźb ma być kierowana do Boga, nie zaś do poszczególnych świętych, 
jako że ci nie są mu równi [...]. Konwokacja uchwaliła też, iż sobory powszechne 
nie mogą być zwoływane bez zgody wszystkich „ książąt chrześcijańskich ”, a więc 
i Henryka VIII, co miało znaczenie o tyle, że wkrótce miał się zebrać sobór tak
że dla rozpatrzenia odwołania tego króla od wyroku papieża Klemensa VII doty
czącego małżeństwa z Katarzyną23. Po zdławieniu przez wojska królewskie, a na
stępnie brutalnym wytępieniu także arystokratycznych przywódców wszczętej 
w 1536 r. w obronie katolicyzmu Pielgrzymki Łaski (z hasłami utrzymania wiary 
bożej i Kościoła walczącego, zachowania osoby króla, oczyszczenia arystokracji 
z krwi chłopskiej i złych doradców, restytucji Kościoła Chrystusowego i zdusze
nia heretyckich opinii, a także uznania księżniczki Marii za prawowitego potomka 
monarchy, zwołania parlamentu, przywrócenia w sprawach wiary supremacji pa
pieża oraz restytucji klasztorów)24, Henryk pozwolił na upublicznienie The godly 
andpious Institution of a Christian Man, traktatu przygotowanego przez biskupów 
będącego rozszerzeniem Dziesięciu artykułów, zgodził się też na publikację angiel
skiego przekładu Biblii, który używał nowych słów w odniesieniu do Kościoła, ka
płanów itp., przyczyniając się do utwierdzenia w Anglii protestantyzmu (nie było 
to tłumaczenie Tyndale’a, spalonego na stosie w 1536 r., lecz Johna Rogera, działa
jącego pod pseudonimem Thomas Matthew, także spalonego, tyle że za panowania 
królowej Marii). Gdy w 1537 r.25 czyniąc po śmierci Jane Seymour, która urodziła 
upragnionego syna (przyszłego króla Edwarda VI), bezskuteczne zabiegi matry
monialne w cesarstwie i Francji, Henryk z jednej strony konsekwentnie dążył do 
likwidacji klasztorów i ujednolicenia doktryn teologicznych w duchu protestanc
kim, z drugiej zaś nakazał prześladować anabaptystów, odbierać beneficja żonatym 

23 Tamże, s. 59.
24 W grudniu 1536 r. kapelusz kardynalski otrzymał w Rzymie Reginald Pole (wnuk yorki- 

stowskiego księcia Jerzego Clarence’a), mimo że był człowiekiem świeckim, który wyrastał na 
przywódcę angielskich katolików i znany już był jako autor traktatu napisanego na wieść o eg
zekucjach Fishera i Morę’a De unitate Ecclesiae. Mianowany wkrótce legatem a latere ruszył 
na pomoc powstańcom rozbitym już i zastraszonym na północy Anglii, rychło zmuszony został 
jednak do schronienia się we Włoszech.

25 Warto wspomnieć, że poważne ograniczenie uprawnień Parlamentu stanowiło uchwale
nie przez Izbę Gmin w 1537 r. statutu, na którego mocy dekrety i rozporządzenia królewskie mia
ły mieć moc obowiązującą na równi z ustawami Parlamentu (H. Zins, Historia Anglii, s. 117).
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księżom i przedkładać przed drukiem książki do akceptacji Rady Królewskiej oraz 
zakazał dyskutowania o Eucharystii, nie godząc się jednak na unię religijną z pro
testantami (wciąż uznając prywatne msze i przymusowy celibat), by nie uzależniać 
się politycznie od kontynentalnych władców protestanckich. Splądrowanie świą
tyni św. Tomasza w Canterbury i zbezczeszczenie zwłok arcybiskupa Canterbury 
Thomasa Becketa, stało się jedną z przyczyn, dla których papież Paweł III zdecydo
wał 17 grudnia 1538 r., by bulla ekskomunikująca Henryka sprzed trzech lat weszła 
w życie. Poza tym wyprawił do cesarza Reginalda Pole’a (krytyka Henryka VIII, 
który kazał uwięzić jego braci: Sir Geoffrey’a i lorda Montague, matkę i wielu po
dejrzewanych o sprzyjanie katolicyzmowi, wielu następnie ściętych) oraz przyznał 
kapelusz kardynalski szkockiemu biskupowi Davidowi Beatonowi. W następnym 
roku, w którym cesarz Karol V i król Francji Franciszek I zawarli w Toledo traktat, 
zobowiązując się, że nie zawiążą osobno porozumienia z Anglią, papież zaś nama
wiał do uprzedniej rozprawy z Turcją, Henryk postawił kraj w pogotowiu wojen
nym. Parlament tego roku, którego skład dobrał Cromwell, jednogłośnie uchwalił 
z krwawymi sankcjami znoszący różnorodność przekonań Act Abolishing Diversity 
of Opinions (zwany też Sześcioma artykułami wiary): kara śmierci groziła i temu, 
kto zaprzeczał przeistoczeniu, i temu, kto odmawiał spowiedzi i komunii, i temu, 
kto wypowiadał się przeciw komunii pod jedną postacią, mszom odprawianym 
prywatnie oraz celibatowi, i temu, kto łamał śluby czystości, i temu wreszcie, kto 
słowem lub pismem wypowiedział się przeciw treści tego aktu (za odmowę pod
pisania dokumentu rnusiał ustąpić ze swego stolca biskupiego m.in. Latimer). Na 
tej samej sesji parlament uczynił Koronę właścicielem nie tylko dóbr klasztornych 
skonfiskowanych od lutego 1536 r., ale i mających ulec konfiskacie w przyszłości.

Na początku 1540 r. Henryk VIII ożenił się po raz czwarty, tym razem z Anną 
Cleves, wchodząc w alians z niemieckimi władcami protestanckimi. Rychło jed
nak, niezadowolony z kolejnej żony, dopuścił do wzmocnienia pozycji przywód
ców opozycji katolickiej Gardinera i Norfolka, opowiadając się nawet po stronie 
pierwszego z nich w sporze z protestanckimi kaznodziejami, po czym awansował 
Cromwella i jego współpracowników (Wriothesley’a, Adlera) i znów zwrócił się 
przeciwko katolikom. Już jednak 10 czerwca 1540 r. Cromwell został aresztowany 
w trakcie obrad Rady Królewskiej, której przewodniczył (jego następcą na stano
wisku lorda prywatnej pieczęci został Wriothesley), następnie oskarżony o zdradę 
stanu i uznany przez parlament za winnego jej popełnienia (tylko Cranmer wystą
pił w jego obronie), a półtora miesiąca później ścięty. Henryk, karzący śmiercią 
tak protestantów (za herezję), jak i katolików (za zdradę stanu), uzyskał wsparcie 
Gardinera w związku z próbą unieważnienia kolejnego małżeństwa, prawdopo
dobnie istotnie nie skonsumowanego. Działające pod przewodnictwem Gardinera 
konwokacje Canterbury i Yorku stwierdziły nieważność związku, a już 8 sierpnia 
1540 r. Henryk zawarł związek małżeński z bratanicą księcia Norfolku Katarzyną 
Howard, podkreślając alians z ugrupowaniem katolickim, które odsunęło w cień 
Cranmera. Prymas dowiódł jednak wkrótce monarsze, że jego nowa żona ma aż 
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trzech kochanków, czym sprowokował kolejne prześladowania, zarzut zdrady sta
nu sformułowany pod adresem Katarzyny i wyrok śmierci. Już piętnaście miesięcy 
od ślubu z Howard, Henryk miał kolejną, szóstą i ostatnią żonę, Katarzynę Parr, 
wdowę po lordzie Latimerze, katolickim przywódcy pierwszej rebelii na półno
cy, o sympatiach protestanckich, z którą pozostał do śmierci w 1547 r.2S. W latach 
40. Henryk VIII zaangażował się raz jeszcze na „kierunku szkockim”. Korzystając 
z kolejnego sporu między cesarstwem i katolicką Francją, z którą Szkoci byli 
sprzymierzeni, w 1542 r. pokonał pod Cumberland wojska Jakuba V Stuarta, oże
nionego z Marią Lotaryńską, księżną Gwizjusz, wspierającego katolickiego kardy
nała Beatona, wroga Anglii i protestantyzmu (po rychłej śmierci Jakuba, Henryk 
przewidywał na męża dla będącej niemowlęciem jeszcze następczyni tronu Marii 
swego syna Edwarda). Choć jednak regent Earł Arran sprzyjał planom dworu an
gielskiego (w 1543 r. parlament w Edynburgu nakazał nawet wydrukować „szkoc
ką Biblię” i rozpoczął negocjacje z Anglią, zakończone podpisaniem w Greenwich 
traktatów małżeńskiego i pokojowego, przewidującego w przyszłości unię dwóch 
królestw), to nie był w stanie ich przeprowadzić wobec oporu Beatona (w grudniu 
tegoż roku Szkoci odrzucili traktaty z Greenwich). W aliansie z cesarzem Henryk 
wszczął wkrótce batalię przeciwko Francji, osiągając sukcesy głównie w Szkocji. 
Po zawarciu pokoju francusko-cesarskiego w Crćpy (1544), także on zawarł pokój 
z Francją, potwierdzający m.in. układy z Greenwich (1546).

26 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., t. I, s. 62-70. W 1543 r. ukazała się kolejna synteza 
teologiczna anglikanizmu, The Necessary Doctrine and Erudition of a Christian Man, opraco
wana pod kierownictwem Cranmera, której Henryk dał placet i do której napisał wstęp („Księga 
królewska” dla odróżnienia od poprzedniej syntezy nazywanej „Księgą biskupią”). Spór mię
dzy stronnictwami katolickim i protestanckim, przy niejakiej przewadze pierwszego, nie wyklu
czył współpracy ich stronników w związku z procesami księcia Norfolk i jego syna earla SurTey, 
z których drugi został ścięty, a pierwszego przed tym losem uratowała śmierć króla.

27 Zob. szerzej C. Morris, Political Thought in England. Tyndale to Hooker, Oxford 1953, 
s. 79-80.

28 J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii..., 1.1, s. 70-75.

Zgodnie z wolą zmarłego w styczniu 1547 r. króla Henryka VIII, który na 
rok przed śmiercią zgodził się nie więzić członków Izby Gmin za ich wypowie
dzi w parlamencie26 27, koronę dziedziczył jego 9-letni syn Edward, po nim miała za
siąść na tronie najstarsza córka Maria, po niej Elżbieta, a po nich potomstwo młod
szej siostry króla, Marii (byłej królowej Francji) oraz jej męża Karola Brandona, 
księcia Suffolk. Henryk odmówił więc praw do korony swej najstarszej siostrze 
Margarecie, wdowie po Jakubie IV Stuarcie, która wraz z potomstwem miała prze
cież większe prawa do tronu niźli potomstwo jej siostry Marii (dlatego prawnuk 
Margarety zasiądzie na tronie Anglii jako Jakub I po śmierci Elżbiety I w 1603 r.)28. 
Wśród szesnastu wykonawców ostatniej woli Henryka przewagę mieli zwolenni
cy reformy protestanckiej; w Radzie Regencyjnej najmocniejszą pozycję posiadał 
wuj Edwarda VI earl Hertfordu Edward Seymour jako lord-protektor i strażnik oso-
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by monarchy, który wkrótce został księciem Somersetu. Królowa-wdowa wyszła 
wkrótce za brata protektora - Thomasa Seymoura, który (podobnie jak wielu in
nych, w tym sprzyjający katolikom kanclerz Wriothesley, odsunięty zresztą wkrót
ce na rzecz Sir Richarda Richa) uzyskał kolejne tytuły. Opiekunowie Edwarda nie 
zmienili Henrykowego systemu rządów. Somerset korzystał z władzy absolutnej, 
dzięki czemu mógł w ciągu sześciu lat panowania uzupełnić reformy polityczne 
Henryka treścią doktrynalno-religijną: najpierw pouczył biskupów, że jako urzędni
cy państwowi muszą otrzymać swoje nominacje na nowo z rąk króla. Potem powtó
rzono instrukcje i nakazy Cromwella co do dyscypliny i moralności kleru; kontrolę 
przeprowadzali komisarze królewscy. Nakazano też niszczyć wszelkie „imagines” 
religijne - obrazy, rzeźby, witraże i malowidła ścienne. Order of the Communion 
(w marcu 1548 r.) było pierwszym krokiem na drodze do zastąpienia całej mszy 
samą tylko komunią. Mimo sprzeciwu ponawianego przez Gardinera, wkrótce osa
dzonego w Tower, gdzie przebywał przez dalsze sześć lat, wprowadzano do liturgii 
modlitwy w języku angielskim29.

Protektor nie kontynuował prześladowań: dzięki parlamentowi jesienią 
1547 r. straciło moc Sześć artykułów wiary wraz z cenzurą druku, zakazami czy
tania, nauczania i objaśniania Pisma Św., zmniejszeniem zakresu stosowania za
pisów o zdradzie stanu i cofnięciem statutu o paleniu heretyków, zarazem jednak 
nominację biskupów uzależniono wprost od Korony, której ostatecznie przyzna
no wszystkie kaplice, szpitale, gildie i inne instytucje religijne (wcześniej oddane 
królowi dożywotnio w związku z potrzebami wojennymi, teraz z przeznaczeniem 
m.in. na szkoły, czego zresztą nie spełniono) oraz wprowadzono powszechną ko
munię pod dwiema postaciami. Somerset uzupełnił swoją reformację zatwier
dzeniem w Parlamencie na początku 1549 r. przygotowanego przez Cranmera 
Modlitewnika powszechnego (The booke of common prayer and administración of 
the Sacramento, and other rites and ceremonies of the Church after the use of the 
Church of England), napisanego językiem mało precyzyjnym, zatem doktrynalnie 
wysoce niejednoznacznym, łączącego elementy brewiarza, mszału i rytuału, na 
straży którego stał kolejny dokument: Akt uniformizmu, przewidujący niezwykle 
surowe kary dla nieprzestrzegających go duchownych. W 1547 r. Somerset odniósł 
zwycięstwo nad siłami szkockimi pod Pinkie Cleugh, nie doprowadził jednak do 
zamierzonego małżeństwa króla Edwarda z królową Marią, a więc i unii Anglii ze 
Szkocją, skoro następstwem jego wyprawy było małżeństwo Marii i francuskie
go delfina oraz wojna Anglii z Francją, która skończy się dopiero w 1550 r. utra
tą wszelkich wpływów angielskich w Szkocji. W 1549 r. ścięty został Sir Thomas 
Seymour (mąż ostatniej żony Henryka VIII, po jej śmierci zamierzający nawet po
jąć Elżbietę) za spiskowanie przeciwko bratu - protektorowi Somersetowi, który 
trzy lata później (po stłumieniu m.in. dwóch powstań) także stracił życie za sprawą 
earla Warwicka, nowego opiekuna Edwarda VI.

29 Tamże, s. 76-77.
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Warwick, wkrótce mianowany przez króla księciem Northumberland, doprowa
dził do końca dzieło protestantyzacji Anglii: najpierw dwa statuty (1549-1550) za
strzegły wyłączność Modlitewnikowi powszechnemu i zbudowały nową hierarchię 
kościelną. Wszystkie inne księgi dotychczas używane w kościele miały być znisz
czone wraz z pozostałymi jeszcze rzeźbami i obrazami. [...] Drugi statut ustana
wiał nowy porządek w organizacji duchowieństwa. Wprowadzono jedynie 3 stop
nie: diakona, kapłana i biskupa, zamiast 8 średniowiecznych, usuwając przy tym 
znaczną część rytuału połączonego z wyświęcaniem prezbitera i konsekracją bisku
pa. Najważniejsze było jednak przekształcenie kapłana (obdarzonego łaską bożą, 
celebranta mszy-ofiary, w której istotą było mistyczne przeistoczenie chleba i wina 
w ciało i krew Chrystusa) w zwykłego sługę Kościoła, mianowanego po to, aby 
prawił kazania, nauczał i wykonywał to, co mu nakazuje Modlitewnik powszech
ny. Było to oczywiście logiczne uzupełnienie wcześniejszego przekształcenia mszy 
w komunię. Wreszcie, głównie pod wpływem obcych duchownych, których w tych 
latach zgromadziło się w Anglii sporo [dość wspomnieć ważnych dla dziejów za
chodniej myśli politycznej Petera Martyra Vermigliego, Martina Bucera, także 
Polaka Jana Łaskiego, twórcę pierwszego w Anglii czysto purytańskiego kościoła 
w Londynie, a nie należy zapominać również o wspominanym w niniejszym to
mie Szkocie Johnie Knoxie], jak też samego Ridleya bpa Londynu, przyszła rewizja 
Modlitewnika powszechnego oraz 42 Artykułów wiary. W miesiąc po swojej nomi
nacji (w maju 1550) Ridley zaczął usuwać w całej diecezji ołtarze, zastępując je 
zwykłymi stołami. [...] W listopadzie Rada Królewska nakazała wszystkim bisku
pom w królestwie, aby poszli za przykładem Ridleyai0. Wkrótce Northumberland 
jeszcze mocniej uzależnił duchowieństwo od Korony, niemal w pełni konfiskując 
dobra biskupów, którym wyznaczył pensję. W 1552 r. ukazał się nowy Modlitewnik 
powszechny (po nieznacznych zmianach wprowadzonych siedem lat później sta
nowiący jedyną i powszechną księgę liturgiczną Kościoła anglikańskiego), który 
nie mógł już być interpretowany na modłę katolicką, skoro obok wprowadzenia 
głośnej spowiedzi publicznej i zastąpienia nazwy priest (ksiądz) terminem mini
ster, nakazywał celebrowanie komunii przy stole, a nie przy ołtarzu, przy użyciu 
zwykłego chleba, bez jakichkolwiek gestów sakralnych i szat liturgicznych poza 
komżą; co jednak najważniejsze Modlitewnik zanegował tezę, jakoby Chrystus 
był realnie obecny w chlebie i winie, tym samym porzucając sakramentalny cha
rakter komunii (kapłan tracił władzę przemiany chleba i wina w Ciało i Krew 
Chrystusa). Na straży nowego Modlitewnika stanął Drugi akt uniformizmu (1552), 
także z surowymi karami, dający duchowieństwu uprawnienie do karania wiernych 
za nieobecność na nabożeństwach anglikańskich w niedziele i dni święte (z eks
komuniką włącznie). Parlament znów wprowadził normy dotyczące zdradzy stanu, 
uchylone przez Somerseta. Ostatnim aktem reformacyjnym króla i jego Rady było 
ogłoszenie w 1553 r. 42 Artykułów wiary wraz z katechizmem, przygotowanych 

Tamże, s. 79-80.
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przez Cranmera, niedyskutowanych ani w parlamencie, ani na konwokacji kleru, 
lecz ogłoszonych przez nowego biskupa Winchestera (jak zobaczymy w jednym 
ze szkiców, należącego do grona najbardziej radykalnych w tym czasie myślicieli 
politycznych) Johna Ponęta. Dokument ten, znów niejednoznaczny, stał się wkrót
ce podstawą dla elżbietańskich 39 Artykułów wiary, które obowiązują do dzisiaj, 
ustalając m.in., że nie może uzyskać zbawienia ten, kto nie wyznaje i nie przestrze
ga praw Chrystusowych, a także, iż najwyższym zwierzchnikiem na ziemi (Supreme 
Head) Kościoła Anglii i Irlandii jest zaraz po Chrystusie monarcha, i że biskup 
Rzymu nie ma w królestwie żadnej jurysdykcji. „ Urzędnika świeckiego - mówi da
lej artykuł [XXXVI] - mamy z nakazu i przyzwolenia Boga, dlatego musimy go 
słuchać nie tylko z obawy przed karą śmierci, lecz również przez wzgląd na sumie
nie. Ten „ Civil Magistrate ” oznacza poza tym władzę państwową w ogóle, z sędzia
mi włącznie i królem na czele, jak również prawo państwowe i każdego urzędnika 
z osobna. Reformacja angielska wzmocniła więc [...] władzę państwową [...], kon
statuje znacząco historyk31.

Northumberland podjął próbę w innej jeszcze dziedzinie. Tym razem niesku
teczną, choć równie ważną dla ówczesnej myśli politycznej. W obliczu zbliżają
cej się śmierci młodego króla Edwarda zapragnął, by jego syn, Guildford Dudley, 
zasiadł na tronie obok Jane Grey, najstarszej wnuczki księżnej Suffolku Marii, 
młodszej siostry króla Henryka VIII, której potomstwo z jego woli miało objąć 
tron dopiero po jego córkach Marii i Elżbiecie. Jane, córka Henryka Grey’a, mar
kiza Dorsetu, mianowanego księciem Suffolku, gdy Warwick stawał się księciem 
Northumberlandu, istotnie wyszła za Guildforda 21 maja 1553 r., a król Edward 
VI - gwoli zabezpieczenia reformacji przeciwko pretensjom córki Henryka Marii, 
która z woli ojca miała objąć tron po przyrodnim bracie - zgodził się przekazać po 
swej śmierci koronę Lady Jane i jej męskiemu potomstwu. Northumberland, któ
ry zdołał przekonać króla o potrzebie wprowadzenia rozwiązania odmiennego od 
ustalonego przez jego Henryka VIII, przekonywał, że król Edward może zmienić 
porządek dziedziczenia ustalony przez ojca, posiada bowiem także w tym wzglę
dzie uprawnienia analogiczne: skoro Henryk mógł jedną decyzją wykluczyć tak 
Marię, jak i Elżbietę z porządku dziedziczenia, następną zaś - choć nie w pierwszej 
kolejności - cofając orzeczenie o pochodzeniu z nieprawego łoża, mógł ponownie 
wprowadzić je do tego porządku, to również Edward może wskazać swego następ
cę (choćby miała nim być kobieta, na co wszak zdecydował się, choć - powtórzmy, 
w nowym kontekście - nie w pierwszej kolejności, jego ojciec). Miesiąc po ślu
bie Jane i syna Northumberlanda ponad stu lordów, w tym Cranmer, a także człon
kowie Rady Królewskiej i najwyżsi sędziowie podpisało dokument przekazujący 
władzę królewską po śmierci Edwarda Lady Jane Grey. Gdy jednak 6 lipca 1553 r. 
umarł Edward VI, a cztery dni później Northumberland proklamował Lady Jane 
królową, okazało się, że wobec skutecznego opora córki Katarzyny Aragońskiej,

Tamże, s. 84-85.
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katoliczki Marii wskazanej przez ojca w następnej kolejności w roli piastuna koro
ny angielskiej, niepodobna było zrealizować zamiaru protektora zmarłego Edwarda. 
W Londynie sam książę Suffolku, ojciec Lady Jane, proklamował Marię prawowi
tym władcą, a Northumberland i „królewscy małżonkowie” znaleźli się w Tower; 
biskup Gardiner, opuszczający więzienie po sześciu latach, miał zostać nowym 
kanclerzem nowej królowej Marii I32.

32 Tamże, s. 84-86.
33 Tamże, s. 86.

Królowa Maria I Tudor, córka Henryka VIII i jego pierwszej żony Katarzyny, 
wdowy po bracie Henryka i pierwszym synu Henryka VII Arturze, nie tylko ska
zała na śmierć księcia Northumberlanda i jego najbliższych współpracowników za 
zdradę stanu, ale także osadziła w Tower Cranmera, w ciągu kilku miesięcy przy
wracając w Anglii, przynajmniej formalnie, panowanie katolicyzmu, znosząc zbory 
protestanckie i zmuszając do opuszczenia kraju jakże licznych protestanckich przy
byszów z kontynentu (o „wychodźcach z czasów Marii”, Marian exiles, którzy zna
leźli schronienie w protestanckich miastach: Frankfurcie, Strasburgu, Bazylei czy 
Genewie, rozprawiać będziemy w szkicu poświęconym stanowiskom protestanc
kim). Choć parlament nie chciał się zgodzić na restytucję skonfiskowanych i rozda
nych dóbr kościelnych, to już jesienią 1553 r. unieważnił on aktzr. 1534, orzekają
cy o nielegalności małżeństwa Henryka VIII z matką Marii, Katarzyną Hiszpańską. 
Koronacja królowej Marii odbyła się 5 października. Całe ustawodawstwo religijne 
Edwarda VI, razem z dwoma Aktami uniformizmu i statutami o zdradzie stanu, zo
stało zniesione. Przywrócono mszę i praktyki religijne z ostatniego roku panowania 
Henryka VIII, wprowadzono kary za nieobecność na mszy w niedziele i dni świę
te. Około 1500 żonatych księży utraciło swoje parafie, choć królowa nie mogła na
wiązywać stosunków z Rzymem i zachowywała tytuł Najwyższego Zwierzchnika 
Kościoła33. Maria miała jednak do rozwiązania problem dynastyczny. Także ona nie 
miała potomstwa (plany wydania jej za kandydata popieranego przez Francję, która 
wkrótce wsparła rebelię Wyatta i w związku z nią przyczyniła się do uwięzienia 
na krótko Elżbiety, lub za niemającego święceń kapłańskich kardynała Reginalda 
Pole’a nie zostały zrealizowane), a zgodnie z woląjej ojca kolejnym władcą Anglii 
miała być jej przyrodnia siostra sprzyjająca protestantyzmowi. W lipcu 1554 r., za 
zgodą parlamentu, Maria wyszła za Filipa, syna cesarza Karola V, a pod koniec 
tego roku starannie dobrany, mający większość katolicką parlament złożył petycję 
o przyłączenie Kościoła katolickiego w Anglii do Rzymu; po dwudziestu latach od 
uchwalenia Aktu supremacji legat papieski Reginald Pole mógł ogłosić „absolucję” 
królestwa od schizmy.

Mimo apeli Pole’a, nowi właściciele dóbr pokościelnych nie chcieli ich jed
nak zwrócić. Maria przywróciła tedy Kościołowi tylko te dobra, które pozostały 
w rękach Korony, jeszcze bardziej uzależniając się od podatników (był to w isto
cie znak granicy absolutyzmu Tudorów, bo choć parlament zwykle zatwierdzał 
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wolę monarchy, przemieniając ją prawnie w uchwały, król zaś sankcjonując czynił 
je statutami, to przecież opór przez zwrotem tego, co przekazane zostało również 
nowym właścicielom ujawniał się w zachowaniach członków ciała przedstawiciel
skiego; odnotujmy zatem wagę zagadnienia własności w kształtowaniu ewentual
nego uzasadnienia sprzeciwu parlamentu wobec pretensji monarszych). Wkrótce 
przywrócono statuty dotyczące herezji sądzonych przez sądy kościelne i zdrady 
stanu (za panowania Marii na stosie spłonęło ok. 300 osób, w tym m.in. Latimer, 
Ridley i w końcu Cranmer, po którym arcybiskupstwo Canterbury objął Pole, ale 
np. wychowawca Edwarda VI John Cheke dokonał konwersji; dodajmy dla porów
nania, że za Elżbiety „dało gardło” przeszło 200 osób, głównie za zdradę stanu). 
Próby wypracowania nowych rozwiązań i ksiąg liturgicznych nie zostały zaaprobo
wane przez nowego papieża Pawła IV, sprzyjającego raczej Francji niż Hiszpanii, 
który nawet ekskomunikował męża Marii Filipa i pozbawił Pole’a uprawnień le
gata a latere. Filip, który wrócił wówczas do Anglii, zawiązał alians antyfrancu
ski, lecz wojna Hiszpanii i Anglii z monarchią Henryka II zakończyła się utratą po 
220 latach portu Calais oraz zawarciem w 1559 r. przez Filipa i Henryka ważnego 
pokoju w Cateau-Cambrésis. Ani cesarz Karol V, ani Maria Tudor i kardynał Pole 
nie dożyli jednak dnia, w którym pokój ten zawarto (a w związku z którym nowa 
władczyni zobowiązywała się do zachowania neutralności w Szkocji i zrzekała się 
Calais); Maria, nie zostawiwszy potomstwa, zmarła bowiem 17 listopada 1558 r.34.

34 Tamże, s. 91. Jej panowanie polski historyk określa przewrotnie, pisząc, że była ona naj
trwalszym budowniczym protestantyzmu. Jan Foxe, duchowny anglikański, w księdze nie mniej 
ważnej niż „Modlitewnik powszechny”, przedstawił obrazowo żywoty i śmierć męczenników 
„ mariańskich [...] Księga „zbłądziła pod strzechy ", stała się drugą biblią. [...] Foxe przyłożył 
protestancką pieczęć pod krwawy dokument panowania „Bloody Mary" [...] (tamże).

Elżbieta I, córka Henryka VIII i jego drugiej żony Anny Boleyn, obejmowa
ła tron w porządku ustalonym przez ojca. Krótkie panowanie Marii przedłużyło 
i zintensyfikowało trwający już ćwierć wieku spór katolicko-protestancki. Podobne 
zmagania trwały we Francji, choć tam więcej było zbrojnych potyczek między ka
tolikami i hugenotami (kalwinistami), między którymi już za kilka lat, bo około 
1561 roku, mieli stanąć „politycy”, usiłujący odsunąć Koronę od problemów re
ligijnych, wycofać więc władzę świecką ze sporów dotyczących doktryny, wiary 
i kultu religijnego. W Anglii nie pojawiło się podobne „stronnictwo”; brak w niej 
było kanclerza Michela de 1’Hópitala, była natomiast Elżbieta i jej najbliższy 
współpracownik William Cecil (pierwszy sekretarz stanu od 1550 r.). Elżbieta nie 
poszła drogą, którą ćwierć wieku później podążył we Francji Henryk IV Burbon, 
przechodząc z kalwinizmu na katolicyzm, by zachować władzę, w Anglii bowiem 
prześladowania za Marii wzmocniły protestantów, a Francja popierała szkocką ka
toliczkę Marię Stuart, pretendującą do Korony angielskiej. Poczynania Elżbiety 
były ostrożne: W jednej z pierwszych proklamacji Elżbieta zakazała wszelkich ka
zań w królestwie - na skutek gwałtownej agitacji, wzburzającej namiętności i umy
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sły, jaką rozpętali powracający z uchodźstwa protestanci pod silnymi wpływami 
kalwińskimi. Gdy Cecil wraz z Radą Królewską - z jednym wyjątkiem już świecką 
- przygotowywali nowe statuty na najbliższy Parlament, nie poczyniono żadnych 
kroków, ażeby Izbę Gmin dobrać wedle woli Korony [co po doświadczeniach ostat
nich władców stanowiło pewne novum\. I tak było wiadomo, że protestanci będą 
tam grupą najważniejszą, za którą pójdzie reszta. To dobrze usposobiło do Elżbiety 
Parlament, jak również 3-miesięczne debaty i dyskusje nad przedstawionymi pro
jektami statutów. Widać było, że nowa krółowa nie chce narzucać swej woli bezpo
średnio: dąży do celu powoli, stwarzając pozory i warunki współpracy z warstwą 
możnych kupców i ziemian, którzy jako klasa polityczna zaczęli wypierać wielkich 
magnatów feudalnych. Owocem tego pierwszego parlamentu Elżbiety było umoc
nienie religii narodowo-państwowej. Akt supremacji z 1559 r. zniósł ustawodaw
stwo religijne Marii Krwawej i przywrócił poprzednie antypapieskie statuty, od
dając Koronie raz na zawsze zwierzchnictwo nad Kościołem. Elżbieta porzuciła 
tytuł ojca Supreme Head na rzecz tytułu Supreme Governor, godziła się jednak na 
zmuszanie urzędników królewskich, kleru, sędziów, burmistrzów i absolwentów 
uniwersytetów do składania przysięgi na Akt supremacji (wystąpienia przeciwko 
niemu mogły zostać ukarane śmiercią; księża i wierni odmawiający złożenia przy
sięgi na ten Akt zwani byli rekuzantami). Jednocześnie Akt uniformizmu przywrócił 
Modlitewnik powszechny wprowadzony za panowania Edwarda, jednak z ważny
mi zmianami, negującymi jednoznaczną tendencję protestancką, co doprowadziło 
do umocnienia opozycji purytańskiej oraz odmowy złożenia przysięgi i przyjęcia 
Modlitewnika przez niemal wszystkich biskupów (za karę pozbawionych benefi
cjów; niektórzy z nich uwięzieni zostali w Tower). Nowy arcybiskup Canterbury 
Matthew Parker doprowadził do uchwalenia w 1563 r. przez konwokację kleru 
39 Artykułów wiary, niemal identycznych z przyjętymi za Edwarda 42 Artykułami, 
jednak królowa nie wprowadziła ich pod obrady parlamentu (warto zaznaczyć, że 
Parker i biskup Salisbury John Jewel traktowali anglikański Kościół jako prawdzi
wy Kościół katolicki z pierwszych wieków chrześcijaństwa, następnie zdeprawo
wany przez papiestwo).

Obok kwestii reformacji Elżbieta musiała się ponownie zmierzyć z problemem 
Szkocji. Po śmierci królowej Marii Tudor król Francji Henryk II proklamował 
Marię Stuart, wnuczkę najstarszej siostry Henryka VIII Margarety i króla Szkocji 
Jakuba IV, żonę francuskiego delfina Franciszka, królową Anglii, uznając zarazem, 
że po Elżbiecie korona należy się jej jako potomkowi Margarety Tudor. Na szczę
ście dla Elżbiety ewentualną gwałtowną akcję świata katolickiego przeciwko niej 
powstrzymywał mąż Marii Tudor, teraz król Hiszpanii Filip II Habsburg, oferujący 
jej nawet małżeństwo. Już w lipcu 1559 r. Maria Stuart zasiadła obok swego męża 
(Franciszka II) na tronie Francji (po śmierci Henryka II), mając świadomość, że 
w Szkocji krwawe, trwające przez 10 lat prześladowania protestantów prowadzone 
przed wdowę po Jakubie V regentkę Marię Gwizjusz, należącą do katolickiej ro
dziny potężnej we Francji, umocniły tam protestantów, których opór podsycał zza
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granicy Knox. Jego powrót po śmierci Marii Tudor i kazanie wygłoszone w Perth 
zwrócone przeciwko „bałwochwalstwu” skłoniło do rabunku i niszczenia kościo
łów i klasztorów nie tylko tutaj, ale i w wielu innych szkockich miastach. Co wię
cej, przywódcy zboru (Kongregacji) zajęli zbrojnie Edynburg. Drugi Modlitewnik 
powszechny (Edwarda VI) znalazł się w kościołach, ziemie ze splądrowanych klasz
torów miały przejść na własność „wiernych ministrów” Kongregacji [...]. W paź
dzierniku 1559 Kongregacja ogłosiła detronizację regentki. Ale Knox chciał więcej: 
żądał, aby wszystkich, co chodzą na mszę katolicką, bezkarnie zabijać35. Lordowie 
Kongregacji, przywódcy szkockich protestantów, zwrócili się wówczas do 
Elżbiety z prośbą o pomoc, zatem o wystąpienie przeciwko regentce i Francuzom. 
Zobowiązana do zachowania neutralności wobec Szkocji, świadoma (również - jak 
zobaczymy - w związku z publicystyką Knoxa) niebezpieczeństwa wynikającego 
z udzielania pomocy poddanym występującym przeciwko swej władczyni, królowa 
Anglii wspomogła Szkotów pieniędzmi; po ich porażce militarnej rozkazała, by flo
ta angielska zablokowała Leith (gdzie stacjonował francuski garnizon), a w 1560 r. 
wzięła Szkocję pod swoją protekcję na czas małżeństwa Marii Stuart i Franciszka 
II, gwarantując zarazem swobody religijne i obywatelskie oraz zachowując prawa 
suwerenne Marii. Wkrótce jednak, w związku z pogłoskami o planowanym spisku 
przeciwko Gwizjuszom, jej armia wkroczyła na terytorium Szkocji jako sprzymie
rzeniec, bezskutecznie oblegając Leith. Zawarty jeszcze w 1560 r., już po śmier
ci regentki, traktat edynburski potwierdził poprzednią umowę angielsko-szkocką, 
zobowiązując Anglię i Francję do nieinterwencji (wojska francuskie miały opu
ścić Szkocję i zniszczyć m.in. fortyfikacje w Leith) i przekazując rządy Radzie 
Dwunastu (5 członków z wyboru parlamentu, 7 nominatów królowej Marii). Gdy 
kilka miesięcy później zmarł Franciszek II, w 1561 r. Maria Stuart wróciła do 
Szkocji, gdzie rok wcześniej parlament utworzył Kościół Reformowany, uznając 
protestantyzm za religię obowiązującą, znosząc autorytet papieski i wszystko, co 
katolickie. Zapowiedź nieuniknionego konfliktu katolickiej królowej ze szkockimi 
prezbiterianami (Knox dał mu wyraz już w trakcie pierwszej audiencji) pojawia
ła się obok szczególnie ważnej dla Anglii kwestii ewentualnego następstwa tronu, 
gdyż Maria miała przecież przejąć koronę angielską po ewentualnej bezpotomnej 
śmierci Elżbiety. Maria, świadoma politycznego znaczenia kontrowersji wyznanio
wych, zebrała w Radzie Dwunastu wielmożów wszystkich wyznań, a na dworze 
zgromadziła synów i córki najmożniejszych rodów. W kraju zapanował spokój (za
znaczmy, że już w 1562 r. królowa usunęła nuncjusza papieskiego, nie obesłała też 
Soboru Trydenckiego), pojawili się również kandydaci do ręki Marii (Elżbieta wy
sunęła kandydaturę earla Leicester, wspominano także o władcach Danii i Szwecji, 
o synach cesarza i króla Hiszpanii, nawet o Filipie II i władcy Francji), która nie 
potwierdzała korzystnego dla Anglii traktatu edynburskiego. Królowa Szkocji wy
brała jednak kandydata niekoronowanego, katolika, wnuka Margarety Tudor i jej 

35 Tamże, s. 95-96.
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drugiego męża (po śmierci Jakuba IV) lorda Damley’a (ślub 1565), który - choć 
początkowo wszedł w konflikt z lordem Murray’em, wkrótce przywódcą rebelii 
skierowanej przeciwko królowej i katolikom - zawarł porozumienie z protestanta
mi w nadziei objęcia pełni władzy. Gdy wiosną 1566 r., po zamordowaniu bliskie
go współpracownika królowej Włocha Rizzio, wkroczył do Edynburga earl Murray 
i przejął rządy; gdy w czerwcu tegoż roku Maria powiła syna Jakuba (przyszłego 
Jakuba VI Stuarta, króla Szkocji, i Jakuba I Stuarta, króla Anglii), Damley ujaw
nił imiona morderców Rizzia, którym królowa wybaczyła, wówczas zapadła decy
zja o rozstaniu z mężem (który miał ponoć snuć wraz z katolikami plany porwania 
Jakuba i przejęcia tronu Szkocji jako Henryk I). Maria, przeciwna skrytobójstwu 
jakże częstemu w tym okresie dziejów Europy, po sprowadzeniu Damley’a do 
Edynburga musiała pogodzić się z jego śmiercią prawdopodobnie w związku ze 
spiskiem Bothwella. Bothwell został jednak oczyszczony z zarzutów po procesie 
przeprowadzonym przez sąd parlamentu, a uzyskawszy od królowej tytuł księcia 
Orkney, doprowadził wiosną 1567 r. do tzw. umowy Ainslie, zawartej m.in. przez 
biskupów, earlów i baronów, przewidującej jego małżeństwo z Marią. Co więcej, 
„porwał” on wkrótce królową na zamek w Dunbar, rychło się rozwiódł i 15 maja 
wziął z nią ślub w rycie szkockim w pałacu Holyrood. Przeciwko temu zaprote
stowali jednak wkrótce nawet sygnatariusze wspomnianej umowy, Kościół szkocki 
żądał surowej kary dla „ morderczyni i cudzołożnicy ”, zaś Rada gotowa była zado
wolić się rozwodem. Ale Maria i Bothwell nie myśleli ustępować. Obie strony gro
madziły siły. Miesiąc po ślubie, Maria dostała się do niewoli i osadzono ją w zamku 
na wyspie Loch Leven, Bothwell zmarł po latach w Danii, a władzę objął przyrod
ni brat królowej Jakub Stuart, earl Murray36. Popierana przez Elżbietę Maria Stuart 
zmuszona do abdykacji w dniu 24 lipca 1567 r. (po której królem został jej syn, 
Jakub VI), po ucieczce ze Szkocji została odosobniona w Anglii w 1568 r., stając 
się w opinii świata katolickiego narzędziem w rękach protestantki Elżbiety.

W tym czasie potęgowało się napięcie w stosunkach angielsko-hiszpańskich 
z powodu konfliktu interesów w Niderlandach, wykluczenia Anglii z bezpośrednie
go handlu w Nowym Świecie i korsarstwa uprawianego przez Anglików w Kanale 
La Manche. Co więcej, na północy Anglii wybuchło w 1567 r. krwawo stłumione 
powstanie, którego przywódcy (Westmorland i Northumberland) otwarcie opowie
dzieli się za katolicyzmem i stanęli w obronie tradycyjnej arystokracji (po klęsce 
powstańcy znaleźli schronienie w Szkocji, gdzie katolik Hamilton zamordował 
regenta Murray’a za uwięzienie Northumberlanda, wkrótce wydanego Anglikom 
i straconego). Wówczas to William Cecil miał nalegać, ażeby Szkocję uzależnić 
całkowicie od Anglii, [jednak] Elżbieta się wahała. Właśnie teraz, w maju 1570 
dotarła do Anglii wiadomość, że papież Pius V rzucił na Elżbietę ekskomunikę. 
Regentem po Murray 'u został umiarkowany earl Lennox; rozpoczęto rozmowy na 
temat powrotu Marii Stuart. W Anglii panowało wielkie naprężenie [...]. Kraj stał 

Tamże, s. 98-100.
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pod bronią w obawie, że Hiszpanie mogą zaatakować jako wykonawcy ekskomuniki 
papieskiej. Gdy niebezpieczeństwo inwazji minęło, Elżbieta zażądała za restaura
cję Marii w Szkocji zobowiązania, że ta nie wyjdzie za mąż bez jej zgody, przeka
zania małoletniego Jakuba oraz aliansu obronnego. Maria wyraziła zgodę, jednak 
rządzący Szkocją protestanccy panowie (którzy wkrótce znajdą się w otwartym, 
wręcz anarchizującym kraj konflikcie z katolikami) nie zgodzili się na restaurację. 
Rozwiązanie proponowane przez Elżbietę poparli też Francuzi, z którymi wkrót
ce (nie tyle w związku z nieudanym spiskiem hiszpańskim lub planowanym mał
żeństwem królowej Anglii z francuskim Walezjuszem, ile w następstwie wielkiego 
zwycięstwa Habsburgów nad Turkami pod Lepanto w 1571 r., zamordowania przez 
katolickich zwolenników Marii Stuart regenta Lennoxa oraz obaw, iż hiszpański 
książę Alba może porwać Jakuba VI) Anglia zawrze porozumienie w Blois (1572), 
by móc prowadzić swobodną politykę w Szkocji.

Wkrótce jednak zaangażowanie Francji (rok porozumienia w Blois to także rok 
słynnej „nocy św. Bartłomieja”) w Niderlandach poważnie zaniepokoiło królową 
Anglii, skłaniając ją do aliansu z Albą, udzielenia pomocy hugenotom i otwartej 
interwencji w Szkocji celem zaprowadzenia pokoju (przywrócono wówczas wła
dzę Rady Regencyjnej, pod opieką której pozostawał Jakub VI; Maria miała nadal 
przebywać w Anglii, a nowy król Francji, Henryk III, potwierdził warunki poro
zumienia z Blois)37. Cecil, teraz jako lord Burghley, doprowadził do zawarcia 
dwuletniego układu handlowego z Hiszpanią 1573 r., w następnym roku podpisa
no porozumienie o likwidacji wzajemnych pretensji, wreszcie w 1575 r. nakazano 
wypędzenie z Niderlandów angielskich uchodźców, Elżbieta zaś zakazała zwolen
nikom Wilhelma Orańskiego zawijać do portów angielskich, obstając przy suwe
renności króla Hiszpanii w 17 prowincjach niderlandzkich, jednak z zachowaniem 
swobód i przywilejów politycznych z czasów Karola V. Odprężenie w stosunkach 
z Hiszpanią nie trwało jednak długo, bowiem Filip II dążył do uzyskania pełne
go zwierzchnictwa nad prowincjami niderlandzkimi, zaś Wilhelm Orański dążył do 
uzyskania dla nich niepodległości. Gdy w listopadzie 1576 r. niderlandzkie Stany 
Generalne zatwierdziły w Gandawie Wilhelma jako stadhoudera i zniosły prawa 
przeciw herezji z czasów Alby po tym, jak wojska hiszpańskie splądrowały po raz 
kolejny ich kraj, zaś nowy namiestnik Don Juan wyprowadził wojska w następ
nym roku ze Zjednoczonych Prowincji, by rychło a zwycięsko do nich wrócić, 
Elżbieta wystąpiła przeciwko Filipowi II, oczekując od Francji pomocy na podsta
wie reguł ustalonych w Blois. W latach 1578-1579 nastąpiły kolejne wydarzenia: 
niderlandzkie Stany Generalne nadały bratu króla Francji, Franciszkowi d’Alençon 
tytuł „Obrońcy wolności belgijskiej”, a gdy ten wkroczył do Niderlandów i zmarł 
Don Juan, zawarto francusko-angielski traktat małżeński (d’Alençon miał zostać 
mężem Elżbiety, na co zareagowali przeciwni związkowi z katolikiem angielscy 
protestanci, a purytanin John Stubbs napisał obraźliwy dla królowej traktat, zgody

Tamże, s. 104-107.
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nie wyraziła też Rada Królewska). Gdy zaś stojący na czele niderlandzkich pro
wincji protestanckich Wilhelm Orański ofiarował nad nimi władzę niedoszłemu 
mężowi królowej Anglii, a papież Grzegorz XIII ponowił bullę ekskomunikującą 
Elżbietę, w Anglii uznano, że szykowana jest akcja zbrojna przeciwko królowej, 
o czym miała świadczyć wyprawiona z Rzymu do Anglii misja jezuicka; w końcu 
w 1580 r., gdy Hiszpania podporządkowała Portugalię, d’Alençon przyjął propo
zycję Wilhelma i udał się do Anglii, by wznowić zaloty i uzyskać pomoc przeciw
ko Hiszpanom. Śmierć d’Alençona w 1584 r. nie tylko niespodziewanie otworzyła 
drogę do korony francuskiej Henrykowi Nawarskiemu (jako Henrykowi IV), a pa
nującemu we Francji jego bratu (Henrykowi III) możliwość uzyskania zwierzch
nictwa nad Niderlandami (które zresztą w 1585 r. odrzucił), skłoniła także Elżbietę 
do podjęcia interwencji skierowanej przeciwko Hiszpanii. Dwakroć wysyłany do 
Niderlandów Leicester, który wbrew zaleceniom królowej (wciąż uznającej suwe
renność Hiszpanii) przyjął za poparciem Stanów Generalnych tytuł „gubernatora 
i wodza naczelnego”, następnie zaś poróżnił się z Holendrami, zniweczył próbę po
mocy angielskiej dla prowincji zbuntowanych wobec katolickiej Hiszpanii.

Tymczasem w Szkocji w 1579 r. główną rolę zaczął odgrywać Esmé Stuart, 
mianowany earlem Lennox i szambelanem królestwa, który w porozumieniu 
z Gwizjuszami przygotował spisek lordów katolickich na rzecz Marii Stuart, skie
rowany przeciw stronnictwu proangielskiemu, z dalszym celem rekatolicyzacji 
Szkocji przy poparciu m.in. Hiszpanii; jednak członkowie frakcji proangielskiej 
już dwa lata później, poparci przez Elżbietę, porwali na polowaniu 14-letniego 
Jakuba VI, w związku z czym Lennox rnusiał się salwować ucieczką do Francji. 
W lipcu 1586 r. Jakub podpisał w Berwick z Elżbietą układ o wzajemnej pomocy, 
nierozstrzygający jeszcze jednak kwestii następstwa tronu Anglii ani niewspomi- 
nający imienia jego matki Marii Stuart, której życie - w związku z ponawianymi 
w różnych stronach kontynentu skrytobójstwami, jak zobaczymy uzasadnianymi 
tak przez katolików, jak i przez protestantów (zamachy na Wilhelma Orańskiego, 
wkrótce na króla Francji, a w 1581 r. próba Anthony’ego Tyrrella, który miał uzy
skać katolicki „odpust za grzechy” w razie zabicia Elżbiety) oraz podejrzeniami, że 
także ona może zabiegać o zamordowanie Elżbiety - było teraz zagrożone. Marię 
wiązano ze spiskiem odkrytym w 1585 r., w związku z czym angielski parlament 
uchwalił statut, który potwierdził wcześniej zawartą Bond of Association (Umowę 
współdziałania), zobowiązującą do niedopuszczenia ewentualnego zamachowca do 
tronu Anglii, oraz z kolejnym spiskiem katolickim jezuitów i Hiszpanii (w który 
wmieszany był dawny paź Marii obiecujący jej głowę Elżbiety). Wieści związa
ne z tymi wydarzeniami, mające wielekroć charakter plotki, skłoniły Anglików do 
wzmożenia zbrojeń w obawie przed inwazją hiszpańską i mordowania księży ka
tolickich, a jesienią 1586 r. do wyznaczenia - odrzuconej przez Marię - komisji 
mającej orzec o jej ewentualnej winie. Elżbieta, nie czekając na orzeczenie komi
sji, przeniosła sprawę do Sądu Izby Gwiaździstej, który wydał wyrok śmierci za 
zdradę stanu, zatwierdzony później przez parlament. Wahająca się Elżbieta, przed
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stawiająca różne propozycje, byle nie dopuścić do egzekucji Marii, ugięła się, gdy 
w styczniu 1587 r. odkryto „nowy spisek” na jej życie. Podpisała decyzję o egze
kucji, a choć nie pozwalała wysłać zatwierdzonego dokumentu, to Rada Królewska 
bez jej wiedzy doprowadziła do egzekucji matki przyszłego króla Anglii (ta przeka
zała swe prawa do korony nie Jakubowi, lecz Filipowi II hiszpańskiemu) w dniu 8 
lutego tego roku, co wywołało protesty w krajach katolickich (już w 1586 r. papież 
Sykstus V jednoznacznie poparł plan hiszpańskiego najazdu na Anglię)38. Nieudana 
akcja hiszpańskiej „niezwyciężonej Armady” z 1588 r. była istotnym epizodem 
w stosunkach angielsko-hiszpańskich, z pewnością ważniejszym niż wydarzenia 
następnego roku we Francji (Elżbieta poparła Henryka Nawarskiego, Hiszpanie 
-jego przeciwników, a Filip nie rezygnował ani z perspektywy inwazji na Anglię, 
ani z nadziei opanowania tronu Francji przez Ligę Katolicką i Gwizjuszy). Po la
tach kolejnych wzajemnych i nierozstrzygających wystąpień z obu stron oraz za
warciu przez Francję i Hiszpanię traktatu w Vervins w 1598 r. (z którego wyłączo
na została Anglia), relacje angielsko-hiszpańskie we Francji Henryka IV ułożyły się 
pomyślnie, co jednak nie usunęło uwikłania Elżbiety w sprawy Niderlandów, gdzie 
ongiś wspierała przecież zwierzchnictwo hiszpańskie.

38 Tamże, s. 109-114. Dodajmy na marginesie, lecz w związku z treścią szkicu poświęco
nego katolickiej myśli politycznej czasów elżbietańskich, że katoliccy uchodźcy angielscy, 
jak jezuita Robert Persons i William Allen, zapewniali Hiszpanów, że w razie inwazji pomocy 
udzieli im co najmniej 25 tysięcy powstańców. Allen (który w 1568 r. założył w Douai «Artois» 
pierwsze seminarium katolickie dla arystokratycznych angielskich młodzieńców w wieku 14- 
-25 lat, oparte na wzorcach jezuickich; kolejne trzy seminaria otwarto następnie w Rzymie, 
Valladolid i Sewilli), mianowany kardynałem w 1587 r., ogłosił w tym czasie manifest, wzywa
jący Anglików do zbrojnego współdziałania z siłami katolickich Hiszpanów (tamże, s. 114).

Królowa dopełniła też w ostatnich latach swego panowania dzieła podbo
ju Irlandii, ostatecznie łamiąc supremację wojowniczych klanów i dzieląc miesz
kańców na protestanckich, najczęściej wielmożów, i katolickich poddanych. Po 
trwających prawie 10 lat prześladowaniach osłabiła represje wobec katolików 
w Anglii, a w końcu uporządkowała sprawy Kościoła anglikańskiego, któremu 
- podobnie jak ustrojowi konstytucyjnemu w Anglii - zagrażali w pewnym sen
sie „prawdziwi protestanci”, tj. purytanie. Bunty duchownych sprzyjających pro
testantyzmowi, krytycznych i wobec katolików, i wobec niekonsekwencji w re
formowaniu Kościoła Anglii, rozpoczęły się już po pierwszych decyzjach nowej 
królowej i arcybiskupa Parkera. Było to niejaką oznaką słabości władzy świeckiej 
nad duchownymi, przynajmniej nad tą ich częścią, której stanowisko przedstawiał 
krytyk Kościoła episkopalnego, purytanski zwolennik prezbiterianizmu, profe
sor teologii w Cambridge Thomas Cartwright, uznający, że Kościół anglikański to 
takie samo dzieło antychrysta jak Kościół rzymski, a organizacja episkopalna nie 
posiada sankcji Bożego Objawienia, powinna więc zostać zniesiona, a wraz z nią 
urzędy biskupie, zapewniające m.in. miejsca w Izbie Lordów (dokonana przez 
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Cartwrighta negacja wszelkich racji historycznych zostanie skrytykowana przez 
Hookera, broniącego przy użyciu tych racji, bliskich także katolikom, anglikani- 
zmu). Cartwright, pozbawiony profesury, krytykowany przez broniącego episko- 
palnego Kościoła anglikańskiego Richarda Hookera, rnusiał w 1574 r. uchodzić 
z kraju przed prześladowaniami, przedtem jednak przetłumaczył, a w roku uciecz
ki wydał Ecclesiasticae Disciplinae... Explicatio (Księgę dyscypliny) Waltera 
Traversa, która stała się wyznaniem wiary purytanów, już wcześniej aktywizują
cych się w parlamencie (dość wspomnieć projekt ustawy z 1571 r. utrzymany w ich 
duchu, żądający reformy Modlitewnika powszechnego na modłę purytańską, który 
Elżbieta odrzuciła uznając, że Korona rządzi za pośrednictwem parlamentu, a nie 
ten za pośrednictwem Korony, a nawet, że ciało przedstawicielskie nie ma prawa 
wtrącać się do spraw religijnych; rok później zmieniła stanowisko ustalając, że 
wszelkie projekty w sprawach kościelnych miały trafiać najpierw pod obrady kon- 
wokacji duchowieństwa, a następnie do parlamentu, co eksponowało wyłączność 
inicjatywy ustawodawczej monarchy39). Także próby „demokratyzacji” Kościoła 
angielskiego, polegające na podejmowaniu dysput z wiernymi, zostały zanego
wane przez królową. Podobnie jak Hooker, arcybiskup Canterbury John Whitgift, 
jak Cartwright profesor teologii w Cambridge, lecz jego zdeklarowany przeciw
nik, pełniący tę funkcję od 1583 r., był już jednoznacznym zwolennikiem pełnego 
zwierzchnictwa Korony wobec Kościoła, propagatorem Modlitewnika powszech
nego i 39 Artykułów wiary, twórcą Court of High Commission, sądu kościelnego, 
który przekazywał skazanych władzom świeckim, łamiącym ruch purytański i ruch 
dysydentów kierowany teraz przez „separatystów” (kongregacjonalistów) Roberta 
Browne’a i Henry’ego Barrowe’a.

39 Tamże, s. 124-127. Także podjęte przez purytanów w 1587 r. próby usunięcia wszelkich 
statutów religijnych oraz wprowadzenia zmian do Modlitewnika powszechnego zakończyły się 
niepowodzeniem; podobnie bezowocna okazała też ich krytyka biskupów Kościoła prowadzona 
w rozprawach podpisywanych pseudonimem Martin Marprelate (tamże, s. 127).





II

CHRZEŚCIJAŃSKI HUMANIZM RENESANSOWY

1. Na pierwszy rzut oka zawarte w tytule niniejszego szkicu złożenie „chrześci
jański humanizm” zdaje się być oczywiste, jednak uwzględniając treści prezento
wane we współczesnej brytyjskiej literaturze, staje się problematyczne. Przekonują 
o tym prace historyków myśli politycznej i historyków kultury, którzy próbują nie
kiedy wykazywać, iż humanizm należy ściśle wiązać z renesansem (jako okresem 
w dziejach kultury przypadającym na wiek XV i XVI, zwany odrodzeniem), mają
cym u podstaw także (a nawet głównie) wątki przedchrześcijańskie, kiedy indziej 
zaś, iż bezzasadne jest odnoszenie treści humanistycznych tylko do jednego z okre
sów w dziejach kultury; o ile jedni wskazują, że humanizm (prawda, być może 
swoistego rodzaju) jest charakterystyczny tylko dla okresu renesansu, o tyle dru
dzy głoszą, iż humanizm można także odnaleźć w innych epokach w historii kultu
ry. Może dziwić już to, że pierwsze stanowisko jest o wiele częściej akceptowane 
niż drugie. Ograniczanie zakresu słowa „humanista” do zbioru tych tylko, którzy 
uczestniczyli w pewnym historycznym ruchu charakterystycznym właśnie dla re
nesansu, datuje się w dziejach Anglii dopiero na XVIII w.; jednocześnie zwraca 
się uwagę, że skojarzenie to zyskało szczególne znaczenie za sprawą dziewiętna
stowiecznych autorów niemieckich, którzy nie odnosili „humanizmu” tylko do re
nesansu, lecz w okresie tym znajdowali jego pierwsze zastosowanie, uznając zara
zem, że „humanizm” pojawiał się także później, ale nie wcześniej1.

1 Zob. J. Martindale, Introduction, [w:] English Humanism. Wyatt to Cowley, red. taż, 
London 1985, s. 9-10.

Niezależnie od sporu, którego istotę można streścić w pytaniu: czy przed okre
sem renesansu (nie mówimy tu o odrodzeniu czy renesansie, które datuje się na 
okres karoliński, połowę X, połowę XI i połowę XII w. albo i wiąże się z później
szą jeszcze dominacją schrystianizowanego arystotelizmu, ale wyłącznie tym, który 
kojarzony jest z wiekiem XV i XVI) można odnaleźć „stanowisko humanistyczne”? 
Warto wskazać, że zdaniem większości współczesnych autorów brytyjskich stano
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wisko to zawdzięcza wiele myślicielom niekiedy o kilkanaście wieków wcześniej
szym niż piętnasto- i szesnastowieczni, przede wszystkim starożytnym Grekom 
i Rzymianom. Najczęściej przypomina się imiona dwóch Rzymian: Marcusa 
Tulliusa Cicero (Cycerona) i Aulusa Gelliusa, jako tych, którzy mieli w oparciu 
o kryterium „wykształcenia” wskazać opozycję między jednostką uznawaną za 
„humanistę” i kimś, kto pozostaje „barbarzyńcą” lub „dzikusem”. Takie rozumie
nie humanizmu miało być przypomniane przez Coluccia Salutatiego i Leonarda 
Bruniego - zdaniem Eugenia Garina dwóch najważniejszych przedstawicieli wło
skiego renesansowego już „humanizmu obywatelskiego”2, do Anglii zaś dotarło za 
sprawą Erazma z Rotterdamu. Eksponowanie jednak takiej, uproszczonej w istocie 
definicji „humanizmu”, tylko jako opozycji względem braku wykształcenia, przy 
jednoczesnym kojarzeniu wykształcenia ze znajomością przedchrześcijańskiej lite
ratury klasycznej, prowadzi do przeciwstawiania dziedzictwa klasycznego tradycji 
chrześcijańskiej, akcentowania tezy, iż dorobek chrześcijańskich wieków średnich 
należy „przekroczyć”, by wyzbyć się tego, co „dzikie”, by przestać być „barba
rzyńcą”. Uwaga ta ma znaczenie o tyle, że wspomniane uproszczenie, pochodzące 
ze współczesnej literatury przedmiotu, utrudnia zrozumienie sporów, które śledzić 
będziemy, analizując dokonania pierwszych ważnych dla tradycji angielskiej my
ślicieli humanistycznych, wyznających ponad wszelką wątpliwość filozofię chrze
ścijańską (choć ceniących także odmienne jej nurty). Już u Erazma, najczęściej wy
mienianego w tym kontekście myśliciela spoza Anglii, niezwykle jednak ważnego 
dla tamtejszej refleksji początków XVI stulecia, odnajduje się przecież próbę łą
czenia refleksji chrześcijańskiej z myślą antyczną oraz obrony tradycji klasycznej 
jako części schematu chrześcijańskiego3. Taki kierunek znajduje odzwierciedlenie 
zwłaszcza w jego pracy pod znaczącym tytułem Antibarbarians, która - choć nie- 

2 Zwolenników tego „kierunku” miała interesować nade wszystko antropologia filozoficz
na, ograniczająca się jednak do sfery podległych ocenie moralnej zachowań i działań człowieka 
i do relacji indywidualnej moralności z moralnością społeczną', zasadniczo nie interesowała ich 
wyraźnie przez nich minimalizowana relacja człowieka do świata pozaludzkiego, a tym samym 
relacja ich antropologii do filozofii przyrody i w ogóle do filozofii bytu, co sprawia, że ich teo
ria człowieka nie jest osadzona w szerszych ramach ontologicznych, eksponuje natomiast - jak 
u Erazma i More’a - przynajmniej potencjalną szlachetność ludzkiej natury, wzniosłość celów 
człowieka i jego pokrewieństwo z bóstwem. „Kierunek” ten wiąże Garin z republikańską wolno
ścią życia obywatelskiego w republikańskiej Florencji, kojarząc jego upadek z ustanowieniem 
jedynowładztwa przez Medyceuszów i pojawieniem się nowego humanizmu, w którym reflek
sja filozoficzna [ponownie] umieszcza człowieka w kontekście przyrodniczym i antropologicznym 
(J. Domański,,fichólas tyczne" i „humanistyczne" pojęcie filozofii, Kęty 2005, s. 292).

3 Jak wielkie znaczenie dla rozwoju chrześcijańskiej wersji humanizmu miała odnowa 
chrześcijaństwa na przełomie XV i XVI w., a zwłaszcza jaką rolę odegrali w niej wielcy ludzie 
tego czasu, jak kardynał Ximenes de Cisneros, Polizano, Valla, Pico della Mirándola, a nawet 
Savonarola pokazuje w swym wnikliwym studium poświęconym m.in. More’owi J. H. Hexter, 
The Visión of Politics on the Eve of the Reformation: More, Machiavelli and Seyssel, Princeton, 
NJ 1972, s. 94-107.
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tłumaczona na angielski - miała istotne znaczenie dla twórców renesansowej litera
tury tego kraju4.

4 Mimo dominującej wśród współczesnych brytyjskich badaczy innej jeszcze opinii na temat 
Erazma, myśliciel z Rotterdamu nie może być przedstawiany jako poprzednik XIX-wiecznego 
racjonalizmu, jako że - podobnie jak Petrarka - przyjmował założenia chrześcijańskie; w je
go przekonaniu tak sztuka, jak i filozofia moralna oraz retoryka zmierzają do tego samego 
celu: by możliwe było pojęcie nauczania Chrystusa i głoszenie Jego chwały (J. Martindale, 
Introduction, s. 21).

5 F. Caspari, Humanism and the Social Order in Tudor England, Chicago 1954, s. 37- 
-41. W tym miejscu swoisty „dualizm” właściwy każdemu chrześcijańskiemu humaniście doby 
renesansu, sięgającemu ze względu na „humanizm” do wzorców klasycznych, dawał o sobie 
znać szczególnie; dualizm, którego - zdaniem Caspari’ego, korzystającego w wielkiej mierze 
z pracy Johana Huizingi na temat Erazma - nawet myślicielowi rotterdamskiemu (a także in
nym chrześcijańskim humanistom) nie udało się przekroczyć. Zob. również A. G. Dickens, 
W. R. D. Jones, Erasmus. The Reformer, London 2000, s. 41-93.

Erazm przypisywał niewątpliwie wielkie znaczenie ideałowi człowieczeństwa 
wyrażonemu w klasycznej koncepcji humanitas, łączącej idee Greków z tradycja
mi rzymskiej arystokracji i eksponującej znaczenie, jakie dla kształtowania cno
ty ma studiowanie literatury. To ujęcie nie zostało jednak przejęte bezkrytycznie 
przez Erazma, który uznał, że uzasadnia ono jedynie kształtowanie erudycji, ale 
nie cnoty. Analizując tę koncepcję, chrześcijański humanista nie odwołał się jednak 
do rozwiązań scholastycznych, lecz przyjąwszy, iż rzymskie ideały w istocie nie 
przeczą chrześcijaństwu, uzupełnił je treściami znajdowanymi głównie w literatu
rze wczesnochrześcijańskiej. To złożenie przedchrześcijańskich ideałów klasycz
nych z przedstawianymi zwłaszcza w Nowym Testamencie, a rozwijanymi przez 
wczesnych Ojców Kościoła, miało zostać wykorzystane do animowania kolejnej 
fazy rozwoju chrześcijaństwa w okresie oznaczonym później mianem „renesansu”, 
podobnego do tego, jaki miał miejsce u jego zarania, gdy Ojcowie czerpali z mą
drości starożytnych. Przykładów dostarczali tu zwłaszcza św. Hieronim i Orygenes, 
dążący do wypracowania wizji humanitas Christiana, stanu, w którym rządzący 
mieli brać za wzorzec panującego Chrystusa, niekorzystającego z przemocy nie
stosownej również dla zwierzchników współczesnych Erazmowi wspólnot du
chowych, koniecznej jednak dla zwierzchników wspólnot politycznych, mających 
chronić dobrych i karać złych (w tym względzie, zwłaszcza z uwagi na negatywne 
cele karania występnych, Erazm podawał przykłady z klasycznej Grecji, osobli
wie wskazywane przez najbliższego mu Platona, i Rzymu)5. Chociaż Erazm nig
dy w pełni nie zaprezentował rozbudowanego wzorca chrześcijańskiego księcia, to 
w swych pracach, popularnych w wielu krajach Europy, przekonywał, że winien on 
postępować w taki sposób, by wszyscy poddani mogli go naśladować. Warunkiem 
spełnienia tego postulatu było jednak uzyskanie przezeń właściwego, klasycznego 
i chrześcijańskiego zarazem, wykształcenia tak w zakresie literatury i historii, jak 
i filozofii moralnej (jako głównej, jeśli nie jedynej interesującej myślicieli renesan
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sowych6) oraz ukształtowanie w nim w procesie wychowawczym stałych sprawno
ści moralnych, stanowiących treść cnót (nie tylko kardynalnych) znanych zarówno 
moralistom przedchrześcijańskim, jak i chrześcijańskim7 8.

6 Zdaniem O. P. Kristellera to „ograniczenie” refleksji filozoficznej renesansowych humani
stów, dostrzegane już w XIII w., jest podstawowym znamieniem odmiennego podejścia przyj
mowanego przez nich przeciwko „maksymalistycznym” tendencjom powodującym twórcami 
myśli scholastycznej (O. P. Kristeller, The Humanist Movement, [w:] tenże, Renaissance 
Thought and Ils Sources, red. M. Mooney, New York 1979, s. 24-24). O odmiennym w tym 
względzie stanowisku zajmowanym przez Eugenio Garina, eksponującego znaczenie studiów 
historycznych humanistów, piszę Juliusz Domański w pracy: J. Domański, „Scholastyczne" 
i „humanistyczne”..., s. 212-213.

7 Najbardziej rozbudowany projekt pedagogiczny odpowiadający oczekiwaniom Erazma 
Znajdziemy w analizowanej w niniejszym szkicu pracy Thomasa Elyota.

8 W. Ullmann, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, przeł. J. Mach, Łódź 
1985, s. 186.

Idealizm Erazma zderzał się z bardziej „realistycznymi” poglądami niektórych 
ówczesnych czytelników, zwłaszcza tych, którym bliskie były intuicje przedstawio
ne nieco później w Księciu Niccola Machiavellego. „Wierzący w ludzkość” ideali
sta Erazm, krytykując zjawiska znajdowane w rzeczywistości z „humanistyczne
go” i „chrześcijańskiego” punktu widzenia, ufał, że owe słabe punkty mogą zostać 
usunięte przez człowieka. Jednak w tym oczekiwaniu zderzał się z dominującymi 
opiniami, w których „godne usunięcia niedomagania” stawały się w istocie nie
usuwalne, gdyż stanowiły następstwo złożoności lub ułomności natury ludzkiej 
i z tego względu traktowane były jako „naturalne”. „Racjonalizacja” tych „niedo- 
magań” została zresztą rychło dokonana przez włoskich myślicieli renesansowych, 
stając się częścią budowanych przez nich koncepcji politycznych, znajdujących 
odzwierciedlenie także w dokonaniach wielu angielskich autorów, uwzględniają
cych tę „racjonalizację” tak w pracach z zakresu pedagogiki, jak i myśli politycz
nej. Lecz „racjonalizacja” dokonywała się już w nowym kontekście, nie w pełni 
ujmowanym jeszcze przez rotterdamskiego myśliciela i jego angielskich naśladow
ców. „Polityczny humanizm”, z którym „racjonalizacja” ta zostanie związana na 
zawsze, przyjmie przecież tezę o potrzebie zastąpienia dawnego, średniowieczne
go całkowitego oddania (lub niepodzielności) nowym stanowiskiem nazywanym 
„atomistycznym”. Zgodnie z tym projektem dotychczasowa całość rozpadała się 
na kilka różnych działów, odrębnych i wzajemnie niezależnych, jak normy religij
ne, polityczne, moralne i inne. To, co poprzednio nierozerwalnie się wiązało, teraz 
ukazywało się w postaci osobnych bytów, z których każdy opierał się na własnych 
założeniach i przesłankach, słowem: był autonomiczny?. Dotyczyło to w szczegól
ności wyodrębnienia i uczynienia autonomiczną z jednej strony sfery, którą zwie 
się polityczną, z drugiej zaś dziedziny związanej z ładem normatywnym o charak
terze prawnym. W ten sposób to, co polityczne było „wyzwalane” z relacji z ładem 
wszechrzeczy, a prawo ustanawiane przez człowieka również rozluźniało więzi łą- 
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cząceje z odniesieniem normatywnym wykraczającym poza porządek ludzki, zwy
kle łączonym ze Stwórcą jako gwarantem jedności wszechrzeczy i jej ładu zara
zem.

Oba projekty rozchodziły się w jeszcze jednym punkcie, być może warunkują
cym wskazaną już różnicę: Erazm, największy humanista, jakiego wydała Europa 
Północna, stał się wyraziciełem pewnej postaci humanizmu chrześcijańskiego, 
różniącego się bardzo od współczesnego humanizmu w Italii. Ten nurt, który zo
stał nazwany „ humanizmem biblijnym ”, zmierzał do reformy religii przez powrót 
do źródeł, przede wszystkim do Nowego Testamentu w oryginale greckim, a tak
że do studiowania pism Ojców Kościoła. Podobnie jak humaniści włoscy uczynili 
ze starożytności klasycznej wzorzec kultury i jedyny probierz wartości literackiej 
i artystycznej, tak teraz Erazm, jego przyjaciele i uczniowie wysunęli ideał staro
żytności chrześcijańskiej jako odpowiednik antyku w dziedzinie duchowej, czyniąc 
z niej probierz wartości moralnych i religijnych9. Różnica ta nie zmienia jednak 
wspólnego przekonania członków obu grup, kierowanego w XIV-XVI w. przeciw
ko scholastykom, a może szerzej - przeciwko tradycji arystotelesowskiej - o pry
macie dobra nad prawdą, dobra kojarzonego z tym, co praktyczne, a nie w pełni 
odpowiadające rozpoznanej rzeczywistości stworzonej przez Boga w wersji opisy
wanej przez scholastyków10. Erazm, uznawany za główną postać chrześcijańskiego 

9 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, przeł. L. Bieńkowski, Warszawa 
1967, s. 39. Dawson kontynuuje swój wywód, wskazując, że Erazm ustalił też pokrewieństwo 
obu ideałów, wskazując w każdym z nich pierwiastki moralne i traktując pierwszy jako przygo
towanie do drugiego, tak że starożytni filozofowie, przede wszystkim Platon, mieli służyć jako 
przewodnicy zwiastujący Ewangelię. Podobnie zajmując się starożytnością chrześcijańską, 
Erazm poświęcał mało uwagi dogmatom, lecz skupił ją na mądrości moralnej Ewangelii - na 
tym, co nazywał „philosophia Christi I jak humaniści włoscy gardzili złą łaciną i złym sma
kiem średniowiecza, tak Erazm kierował swą krytykę przeciw Kościołowi - nie tylko dlatego, że 
Kościół zastąpił „philosophiam Christi" metafizycznymi systemami scholastyki, lecz jeszcze bar
dziej dlatego, że odrzucił „złotą prostotę" nauki ewangelicznej na rzecz różnorodnych poboż
nych praktyk, kultu świętych i relikwii, i mnożących się wciąż specjalnych nabożeństw, z których 
część była zabobonem, a wszystkie - jak sądził Erazm - przyciągały umysły chrześcijan do tego, 
co było nieistotne (tamże, s. 39-40).

10 J. Domański wskazuje w związku z tą tezą nie tylko na wielkie znaczenie, jakie ode
grał w jej utrwalaniu Petrarka, ale także na ograniczoność jego stanowiska, radykalizowa- 
nego dzięki odzyskaniu dla myśli zachodniej piśmiennictwa greckiego, zwłaszcza dialogów 
Platona, przez późniejszych od niego Coluccia Salutatiego i Leonarda Bruniego (J. Domański, 
„Scholastyczne" i „humanistyczne"..., s. 225-249). Dodajmy na marginesie za Josephem Lec- 
lerem, że krotochwilny ton obecny nie tylko w pracach Erazma, ale także wspierających go 
w Anglii dwóch przyszłych męczenników, Johna Fishera i Thomasa More’a, ich żarty z upadają
cej scholastyki, ich gwałtowne wystąpienia przeciw obyczajom kleru, zakonników lub też przeciw 
fałszywej pobożności, miały się wiązać z poczuciem charakterystycznym dla pierwszych dwóch 
dekad XVI w. w Anglii, iż żadna poważna herezja nie zagraża królestwu. Najprawdopodobniej 
humaniści nie przywiązywali wielkiej wagi do szerzącego się w sferach kupieckich i przemysło
wych prawdziwego antyklerykalizmu, na którym oprze się później polityka królewska (J. Leder,
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humanizmu przełomu XV i XVI w., obierający za punkt wyjścia patrystyczną na
zwę i patrystyczne pojęcie philosophia Christi, mającą być jakąś uproszczoną, ale 
przez to właśnie doskonalszą syntezą wartości niedoskonałych, lecz rzeczywistych, 
życiem raczej niż dysputą", dzięki takiej filozofii miał przecież osiągać szczegól
nego rodzaju efekt praktyczny: właściwym celem i zadaniem, jakie stawiał sobie 
Erazm, miała być restytucja autentycznego chrystianizmu w miejsce chrystianizmu 
skażonego przez spoganizowaną kulturę umysłową średniowiecza, nade wszystko 
zaś przez klasyczną i schyłkową scholastykę-, scholastykę nawiązującą do filozoficz
nej tradycji antycznej i przejmującą tę jej cząstkę, która się najmniej nadawała do 
tego celu, jak się wydaje dlatego, że „odwracała” od życia, od tego, co empirycznie 
uchwytne i kierowała ku temu, co teoretycznie ważne, co zbliża do prawdy, gubiąc 
zainteresowanie dobrem. Oczywiście, można się spierać, czy spostrzeżenie to nie 
pomija istotnej dla scholastyków i nadzwyczaj interesującej spójni prawdy i dobra, 
tak ważnej nie tylko dla chrześcijańskich filozofów sięgających po ustalenia my
ślicieli przede wszystkim greckich. Polski badacz myśli renesansowej stwierdza 
jednoznacznie, że praktycyzm Erazma to przede wszystkim restytucja tej drugiej, 
zapoznanej części tradycji filozoficznej, której nie eksponowali, a może nie do
strzegali scholastycy, a którą on uznał za pokrewną chrystianizmowi. Jako pojętny 
uczeń devotio moderna i wczesnych humanistów włoskich, zarówno chrystianizm, 
jak filozofię traktuje Erazm przede wszystkim jako pewne ideały życia, pewną zatem 
etykę praktyczną i efektywnie realizowaną'2, mniej lub w ogóle nie zwracając uwa
gi na stronę prawdy, stronę poznawczą, „wyprowadzającą” umysł człowieka poza 
świat widzialny w poszukiwaniu treści istotnych także dla niego. Filozofia miała 
być więc dla Erazma daleko mniej teoretyczną „ wiedzą ” niż praktycznie realizowa
ną w życiu „ mądrością ”, a ściślej - samym życiem, takim mianowicie, któremu by 
mogło przysługiwać miano życia filozoficznego. Nie negując związku między obu 
dziedzinami, rotterdamski myśliciel miał kontynuować swoisty minimalizm wła
ściwy tak teologicznemu devotio moderna, jak i wczesnym filozofiom humanistów, 
skupiając się nade wszystko na introspektywnej refleksji człowieka nad samym 
sobą, łączonej ze świadomą rezygnacją z wszelkich dociekań przekraczających jego 
możliwości poznawcze i zarazem niemających istotnego znaczenia dla realizacji ży
cia filozoficznego'2. * * *

Historia tolerancji w wieku reformacji, przeł. L. i H. Kühn, t. II, Warszawa 1964, s. 301). 
Poczucie jedności wiary jako podstawy jedności politycznej Anglii wzmacniały zresztą roz
wiązania prawne, których przykładów dostarcza statut Henryka IV De haeretico comburendo 
z 1401 r., pozwalający biskupom aresztować winnych, a w przypadku recydywy czy uporu - od
dawać ich w ręce władzy świeckiej, skazującej na śmierć przez spalenie na stosie (kilkanaście 
przypadków w Anglii w latach 1511-1521). Także w latach 1527-1533, zatem już po pojawieniu 
się w Cambridge i Oksfordzie środowisk luterańskich, wykonano ponad dziesięć wyroków, jed
nak wśród skazywanych wciąż dominowali lollardzi, a nie luteranie (tamże, s. 301-302).

11 J. Domański, „Scholastyczne" i „humanistyczne”..., s. 273.
12 Tamże, s. 270.
13 Tamże, s. 270-271.
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Mając na względzie „praktycyzm”, Erazm wydaje się uznawać za główny cel 
swoich poszukiwań warunki ustalenia pokoju zarówno w relacjach między człon
kami wspólnoty politycznej, jak i innych wspólnot. Zgoda oparta na miłości, a nie 
porozumieniu albo „równowadze sił”, miała usuwać przyczyny wszelkich sporów 
i konfliktów nie w skali jednej wspólnoty politycznej, lecz „uniwersalnie”, co jed
nak wymagało - jak się wydaje - zniesienia dominacji jednych względem innych 
ludzi z jednej strony, z drugiej zaś zniesienie podobnej dominacji w relacjach mię
dzy wspólnotami. Postulat ten, zwracany choćby bezwiednie przeciw tendencjom 
uniwersalistycznym, kojarzonym przez papalistów lub hierokratów z jednej, przez 
„imperialistów” z drugiej strony, odpowiednio z pretensjami papieskimi lub cesar
skimi, dotyczył jednak również Erazmowej krytyki kierowanej pod adresem ten
dencji i idei nazywanych w literaturze współczesnej „demokratycznymi”, odnaj
dowanych niekiedy także u More’a, a łączonych z niebezpieczeństwem anarchii, 
przywodzącym na myśl poszukiwania podejmowane tysiąc lat wcześniej przez św. 
Augustyna. Dość wspomnieć, że w związku z powstaniem chłopskim w Niem
czech z 1525 r. Erazm wyraźnie zaznaczał, że wprawdzie książę powinien dzia
łać poprawnie, nawet jednak jeśli tak nie postępuje, panowanie występnego władcy 
i tak jest lepsze niż anarchia wywoływana przez wielu14, w ten sposób zbliżając się 
do rozwiązań akceptujących państwo ziemskie jako sposób wychodzenia z „anar
chii” będącej następstwem grzechu pierworodnego; sposób podawany ongiś przez 
biskupa z Hippony, z którym z jednej strony wiąże się opis stanu osiąganego 
przez nie grzeszących, powodowanych miłością do Stwórcy, „żyjących Bogiem”, 
z drugiej prezentacja radykalnie odmiennego stanu możliwego do „przekrocze
nia” jedynie dzięki interwencji miłosiernego Boga względem upadłego człowieka, 
interwencji warunkującej ustanowienie względnego, dalekiego od rzetelnej spra
wiedliwości i bezkonfliktowego pokoju sprawiedliwości i pokoju państwa ziem
skiego. U Augustyna tedy pojawia się zapowiedź nienaturalnego, lecz wynikłego 
z upadku człowieka stanu państwa ziemskiego, w którym rządzący ma spełniać cel 
praktyczny: narzucać warunki elementarnego pokoju; nie dążyć do ustanowienia 
teoretycznie uchwytnego celu właściwego ludzkiej naturze gatunkowej, która od 
Boga pochodzi i do Boga zbliża, lecz zmierzać do narzucenia elementarnych reguł 
pozwalających na względnie uporządkowane współżycie pożądliwych jednostek 
w świecie skażonym grzechem, brakiem, nieobecnością dobra kojarzonego z by
tem; świecie, w którym „dobrem” staje się względny zaledwie ład.

14 Fritz Caspari przekonuje, że ideałem ustrojowym niderlandzkiego humanisty był „rząd 
mieszany” lub „monarchia konstytucyjna”, jak się wydaje podobna do tej, jaką współcześnie 
przedstawiał we Francji Claude de Seyssel, w Anglii zaś Thomas Elyot. Warto jednak odno
tować, że w Institutio principia Christiani przedstawił koncepcję odmienną, bardziej „absolu- 
tystyczną” niż „konstytucjonalistyczną”, wskazując, iż władca może działać dowolnie i żaden 
organ nie może sprawować kontroli nad jego poczynaniami (F. Caspari, Humanism and the 
Social Order..., s. 63).
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Jeśli Erazm miał nawiązywać do Augustyna, sięgać do ustaleń jednego z naj
ważniejszych myślicieli wczesnochrześcijańskich, by ustalić podstawy chrześci
jańskiego humanizmu, to także u niego winniśmy odnaleźć napięcie między dwo
ma projektami: tym, który sięga stanu doskonałego i tym, który można realizować 
w świecie człowieka upadłego. Lecz jednak rotterdamski myśliciel przyjmuje po
stulat paradoksalny z punktu widzenia Hipponeńczyka, wymaga bowiem zniesienia 
panowania człowieka nad człowiekiem jako warunku ustanowienia stałego poko
ju, jakby w ten sposób - w oparciu o przesłankę zbyt optymistyczną z perspek
tywy Augustyna - pragnął dotrzeć do celu osiągalnego tylko w państwie Bożym, 
już to istniejącym przed grzechem, już to po nim, w „pielgrzymującym w pań
stwie ziemskim” - Kościele. Dla Augustyna jednak ów Kościół pielgrzymujący nie 
znał „władzy” jako możności stosowania przymusu, znał jedynie zwierzchnictwo 
Chrystusa będącego przedmiotem uwielbienia, z którym zwracał się do Niego każ
dy obywatel państwa Bożego. Jeśli Erazm kojarzy z przedstawianym postulatem 
krytyczną dla Augustyna „tezę absolutystyczną”, to być może dąży do prezentacji 
chrześcijańskiego już władcy, który stosuje wprawdzie przymus, lecz jedynie po 
to, by wychować, ukształtować poddanych ku miłości do Chrystusa; by nakiero
wać ich wybory na Tego, który ma przecież być przedmiotem uwielbienia. Istotnie, 
Erazm wydaje się przekraczać problemy Augustyna; przyjmować, że ewentualna 
aktywność „pobożnego księcia” władającego podobnie jak on „pobożnymi pod
danymi” zmierza do takiego nakierowania samego siebie i poddanych, by relacja 
z Chrystusem była właściwa i trwała. Rodzi się atoli pytanie: czy próba przekro
czenia problemów Augustyna nie jest sama w sobie problematyczna?; czy książę 
jest potrzebny, skoro rządzić ma „pobożnymi”, pojawiać się raczej w pielgrzymują
cym państwie Bożym, niż w państwie ziemskim będącym miejscem jego pielgrzy
mowania?; czy Erazm właściwie pojmuje dawne przecież pytanie myśli greckiej, 
rzymskiej i wczesnochrześcijańskiej powiązane z dwoma rodzajami władania lub 
zwierzchnictwa (niekiedy odróżnianymi dzięki dystynkcji auctoritas i pos testas)? 
Zgodnie z pierwszym władca był konieczny, jako że wieńczył wspólnotę, nie sto
sował jednak przymusu; zgodnie z drugim przymus stosował, a nawet dzięki niemu 
zapewniał ład. Rozumiemy, że Erazm zapewne marzył o realizacji władania we
dle pierwszej z propozycji, rozmijając się z licznymi współczesnymi autorami, któ
rzy - zbliżając się do stanowiska Machiavellego - byli bardziej sceptyczni wobec 
możliwości realizacji tego rodzaju władania i uznawali (a ich poprzednikiem był 
w wielkiej mierze św. Augustyn), że w świecie upadłego człowieka oczekiwania 
takie są problematyczne, nawet jeśli miałyby się wiązać (a może szczególnie wów
czas) z aktualizacją oczekiwanego przez Erazma „dobrego absolutyzmu” realizo
wanego przez chrześcijańskiego władcę, dla którego wzorcem miał być wolny od 
stosowania przemocy Chrystus, a nie krytykowani przez Erazma Aleksander Wielki 
czy Juliusz Cezar15. Teza, iż miłość, a nie podbój, winna stanowić miarę poczynań 

15 Nie tylko z tych względów przypominamy dokonania Erazma w szkicu poświęconym 
szczególnie More’owi i Elyotowi, ale także z powodu jego przywiązania do wielu średnio
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chrześcijańskiego władcy, z pewnością nie mogła zostać uznana także przez angiel
skich „realistów”16.

wiecznych koncepcji, choćby teorii prawa naturalnego uwzględniającej wolę Bożą jako miarę 
gatunkowej natury człowieka oraz wizji,rządu patriarchalnego”, poruszanego duchem miłości 
Chrystusowej, będącej swoistą „metodą” wprowadzania pokoju.

16 Zob. szerzej D. Bush, The Renaissance andEnglish Humanism, Toronto 1939, zwłaszcza 
s. 41-47.

17 Idea ta była bliska wielu angielskim naśladowcom Erazma, choć prawdopodobnie wywo
dzono ją nie tyle z nauki More’a, ile z dziedzictwa teoretycznego, w którym kształtowały się ich 
umysły, głównie scholastycznego.

Mimo licznych kontaktów z panującymi, Erazm zachował niezależność, nie 
przedstawił też rozbudowanej koncepcji politycznej, krytykował natomiast pro
jekty teoretyczne, które wywoływały debaty wzmacniające rozbieżności rozdzie
rające świat chrześcijański; świat postrzegany przez niego - przynajmniej postula- 
tywnie - jako jeden17, stworzony przez Boga, który wyposażył człowieka w rozum 
pozwalający mu rozeznawać dobro i zło oraz ograniczać grzeszne namiętności na 
tyle, by mógł dążyć do osiągnięcia moralnego dobra. W takim świecie konieczne 
było jednak uwzględnianie znaczenia stwórczego aktu Boga, ale konieczne było 
także kształtowanie sprawności ułatwiających dążenie do moralnego dobra oraz 
należyte wykształcenie umysłu. Dlatego Erazm pouczał, że każda jednostka win
na od dzieciństwa kształtować umysł, by należycie rozpoznawać dobro i zło, oraz 
stale podejmować trud dążenia do moralnego dobra, wiążąc - w pewnej mierze 
na sposób stoicki - świadomość dobra ze sprawnym kierowaniem ku niemu swej 
woli. W związku z tymi postulatami akcentował też odpowiedzialność rodziców 
za kształtowanie umysłów i dzielności dzieci oraz analogiczną odpowiedzialność 
rządzących za kształtowanie umysłów i dzielności rządzonych. Apel do jednostki 
i rodziny zdaje się być zresztą głównym elementem jego pouczeń, skoro poprzez 
kształtowanie umysłu i dzielności jednostki miało postępować doskonalenie zbio
rowości, także politycznej, a co za tym idzie przekształcanie ładu społecznego upo
dabniającego się do wzorców bliskich zapewne także obywatelom Augustynowego 
państwa Bożego (ten element ustaleń Erazmowych, który na potrzeby niniejsze
go wywodu moglibyśmy nazwać mianem „dynamicznego”, zbliża go do ujęcia 
Hipponeńczyka, osłabiając wskazaną już paradoksalność połączenia optymistycz
nej wizji człowieka i „tezy absolutystycznej”: wszak Augustyn nie wykluczał 
ewolucyjnego, dokonującego się przy udziale łaski Bożej, udoskonalania państwa 
ziemskiego, pierwotnie pojawiającego się w sytuacji anarchicznej, polegającego 
na trudnym w środowisku pożądających jednostek i dlatego stopniowym upodab
nianiu rozwiązań normatywnych do tych, jakie bez stosowania przymusu spełnia
li obywatele państwa Bożego. Upraszczając: Augustyn nie wykluczał powolnej 
„chrystianizacji” państwa ziemskiego, jak po nim Erazm, wskazując na panującego 
jako najważniejszego aktora tego przedsięwzięcia).

Nie przemiany instytucjonalne więc, o których wspominać będzie Morę, lecz 
właśnie zmiany w sposobach myślenia, uwzględniające to, co porzucone, nawiązu
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jące do witalnej kultury klasyczno-chrześcijańskiej, nade wszystko jednak biorące 
pod uwagę „oświecenie umysłu klasycznie wykształconego przez treści biblijne”, 
stanowiły klucz do realizacji postulatów niderlandzkiego humanisty chrześcijań
skiego18; postulatów, które nie mogły zostać zrealizowane dzięki walce podjętej 
w niedoskonałym świecie przez świadomych treści zjawisk w nim zachodzących 
chrześcijańskich humanistów, dążących do odzyskania człowieka w pełni jego 
człowieczeństwa, które wszak zawdzięczał nadnaturalnemu Stwórcy. Istotnie, ko
rzystając z „kategorii walki” odnajdowanej w pismach św. Pawła jakże bliskich 
autorom protestanckim, Erazm opisywał niedoskonałości otaczającego go świata 
(głównie w popularnej w Anglii pracy Enchiridion militis Christiani), niedosko
nałości będące jednak dziełem człowieka, rezultatem jego upadłości. Autor wzy
wał do podjęcia batalii przeciwko grzechom pojmowanym jako brak, nieobecność 
dobra; batalii, w której miał wziąć udział każdy chrześcijanin, by w ten sposób 
spełnić ciążącą na nim powinność, nienarzuconą przez kogokolwiek (Kościół lub 
zwierzchników duchowych), lecz wynikającą z potrzeby udzielenia indywidualnej 
odpowiedzi na fundamentalne braki wprowadzone do stworzenia przez człowieka. 
Należyte spełnienie tej powinności, właściwy wybór, w którym jednostka realizuje 
się nie tylko lub nie tyle w przyszłym, nadnaturalnym świecie, lecz właśnie w „tym 
świecie” (mówiąc po augustyńsku) państwa ziemskiego, stanowiła dla niego głów
ny warunek naprawy społeczeństwa. W przekonaniu Erazma oraz w przekonaniu 
Hipponeńczyka, korzeń zepsucia tkwił bowiem w błędach indywidualnych, popeł
nianych tak przez mieszczanina i arystokratę, jak przez papieża i księcia. Taką była, 
bliska wielu naśladowcom Erazma, podstawa formułowanego przez nich wezwania 
do prowadzenia życia aktywnego (vita activa) raczej niż kontemplatywnego (vita 
contemplativa), zestawianych nie tylko przez More’a w Utopii, ale także przez 
Thomasa Starkey’a w dialogu „Reginalda Pole’a i Thomasa Lupseta”, którego treść 
była istotna dla wielu katolików angielskich po reformach Henryka VIII19.

18 Zob. nade wszystko interesujące fragmenty pracy Eugene’a F. Rice’a, The Renaissance 
Idea ofWisdom (Harvard 1958, zwłaszcza s. 21-89).

19 Zob. zwłaszcza: M. Todd, Christian Humanism and the Puritan Social Order, Cambridge 
1987, s. 30-36 oraz H. S. Lucas, The Renaissance and the Reformation, New York 1934, pas
sim. W pracy Margo Todda (w rozdziale pod znaczącym tytułem The conservative reaction: 
Trent, Lambeth and the demise of the humanist consensus) analizowane są również wystąpienia 
katolików przeciwko Erazmowi, począwszy od krytyki formułowanej przez profesorów uniwer
sytetów w Paryżu i Louvain, poprzez akcje papieży, aż po podwójny atak przedstawicieli szkoły 
z Salamanki, który mieli negatywnie oceniać z jednej strony postulat tłumaczenia Biblii na Języ
ki narodowe, z drugiej zaś jego ideał edukacji rełigijnej świeckich (tamże, s. 207). Zrozumiawszy 
potencjał chrześcijańskiego humanizmu, obrońcy ortodoksji [katolickiej] w dziele obrony trady
cji nawracali do via antiqua, w szczególności do przejętej przez św. Tomasza od Arystotelesa 
obrony naturalnej hierarchii, która - co interesujące, zwłaszcza gdy uwzględnimy opisywane 
poniżej krytyki przede wszystkim Erazma, More’a i Starkey’a skierowane przeciwko usprawie
dliwianiu pozycji społecznej „racją urodzenia” (dotyczyło to także monarchów) - stawała się 
filozoficzną podstawą odzyskiwania przez szlachtę jej dawnych godności; ten „moment klasowej 
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Już wspomnienie o sporze toczonym przez „idealistycznie” nastawionego 
Erazma i jego naśladowców z coraz bardziej popularnym nastawieniem „realistycz
nym” wskazuje jednak na problematyczność tezy o dominacji w angielskim huma
nizmie jego wersji chrześcijańskiej wypracowanej przez rotterdamskiego myślicie
la20. Jak wykazał już w latach 50. Caspari (posiłkujący się zresztą jeszcze wcześniej 
dokonanymi ustaleniami Douglasa Busha) o istnieniu tzw. angielskiego humanizmu 
można mówić już w XV w.21, zatem pojawił się on w Anglii po raz pierwszy znacz
nie wcześniej niż Erazm (1499 r.), nawet zanim wywarł wpływ na Johna Coleta22 
i Thomasa More’a. Caspari, określający humanizm jako „ruch intelektualny”, ma
jący na celu rewitalizację klasycznej starożytności, obronę racjonalności i świec

pretensji” szlachty, która miałaby zyskiwać uzasadnienie swej pozycji dzięki wystąpieniu kato
lickich krytyków „chrześcijańskich humanistów” jest wielce charakterystyczny.

20 Tożsamość tego rodzaju była do niedawna uznawana za oczywistą w literaturze brytyj
skiej (zob. przede wszytskim D. Bush, The Renaissance and English Humanism, zwłaszcza 
s. 54-57). W publikacjach z lat 70. XX stulecia i późniejszych została ona jednak zakwestio
nowana m.in. przez G. R. Eltona i Q. Skinnera, posiłkujących się głównie ustaleniami Paula 
Oscara Kristellera zawartymi w pracach Eight Philosophers of the Italian Renaissance (New 
York 1965) i Renaissance Thought and Its Sources (New York 1979); ich wystąpienia poprzedził 
już w latach 50. Fritz Caspari.

21 F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 23. Polski historyk Henryk Zins, zwra
cając uwagę na niejakie opóźnienie Anglii w zestawieniu z Włochami i Francją w dziele rozwija
nia wątków humanistycznych, zaznacza, że poprzez reformację Anglia silniej zerwała z tradycją 
średniowieczną niż np. Francja, a jednak jej piśmiennictwo renesansowe zachowało mocniejsze 
związki z przeszłością niż [w] wielu innych krajach. Pod koniec XV w. zaczęły się w Anglii sze
rzyć idee humanistyczne w dużym stopniu pod wpływem kontaktów uczonych i pisarzy angiel
skich z włoską kulturą renesansową. [...] Silnym ośrodkiem nowych prądów stał się zwłaszcza 
Oksford, w którym skupili się najznakomitsi na przełomie XV i XVI w. humaniści na wyspie, jak 
William Grocyn, Thomas Linacre, John Colet oraz odwiedzający Anglię Erazm z Rotterdamu. 
Przypomnijmy jednak, że już w okresie wojny Dwóch Róż w duchu humanistycznym nauczał 
tam William Helling, którego uczniem był Linacre, nauczyciel m.in. Erazma i św. Tomasza 
More’a, towarzysz studiów włoskich m.in. Grocyna, również nauczyciela obu wymienionych. 
Szczególnie ważna rola w rozwoju humanizmu przypadła jednak kolejnemu wykładowcy oks- 
fordzkiemu Johnowi Coletowi, który - jako dziekan katedry Św. Pawła w Londynie - zasłynął 
od 1505 r. z kazań, opierających interpretację tekstów biblijnych na metodzie historyczno-fi- 
lologicznej, czym wywarł wielki wpływ na Erazma, także w kwestii krytycznej oceny filozo
fii scholastycznej. Colet stworzył w Londynie niezależną od duchowieństwa szkołę katedralną 
w której szerzono zdobycze humanizmu. Elyot staje się propagatorem literatury klasycznej i hu
manistycznych ideałów wychowawczych wówczas, gdy szkoła stworzona przez Coleta istniała 
już od wielu lat, zarazem jednak kilkadziesiąt lat przed nadaniem obu angielskim uniwersytetom 
Oksfordowi i Cambridge przywilejów korporacyjnych w 1571 r., podporządkowaniem ich wła
dzy królewskiej, zmniejszeniem w nich wpływów duchowieństwa i popularyzacją w nich po
dobnych ideałów (H. Zins, Historia Anglii, Wrocław i in. 1995, s. 121-124).

22 Skądinąd zauważmy, że to Colet miał jako pierwszy podać Erazmowi myśl, by wykorzy
stał on swoją erudycję w studiach biblijnych i patrystycznych, co ten istotnie uczynił po zapo
znaniu się w Louvain z rękopisem dzieła wielkiego włoskiego humanisty Lorenza Valli; praca 
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kiej edukacji opartej na studiowaniu klasycznych tekstów greckich i rzymskich, 
która miała służyć szczęśliwości tak wspólnoty, jak i jej członków, bagatelizujący 
„wymiar chrześcijański” ruchu nawiązującego do stanowiska Erazma, dowodzi, że 
przez cały niemal XV w. tak rozumiany humanizm rozwijał się w Anglii, choć miał 
nade wszystko „charakter formalny”. Pojawiał się on głównie - jeśli nie wyłącz
nie - w badaniach podejmowanych na uniwersytetach przede wszystkim w związ
ku z dziełami Cycerona. Dopiero wówczas, gdy za sprawą uczonych wykształco
nych w ośrodkach włoskich zaczęto w wielkiej mierze naśladować prezentowane 
tam wzorce nie tylko lingwistyczne, ale także moralne, pedagogiczne i polityczne, 
humanizm wniknął głębiej, by pod koniec XV w., zwłaszcza jednak w XVI stu
leciu, zdominować angielskie życie intelektualne23. Wówczas zaczęto sięgać do 
tekstów Platona i Arystotelesa, Cycerona i Kwintyliana nie tylko przy okazji stu
diów językowych, ale także przy opisie arystokratycznej struktury społeczeństwa 
angielskiego i ustalania miar „dobroci” jednostek oraz „odpowiedniości” władców 
i urzędów. W związku z osobliwościami przemian dokonujących się w ówczesnej 
Anglii z tekstów dawnych wywodzono nawet kategorie i argumenty służące uza
sadnieniu szczególnej pozycji zyskiwanej przez gentry, swoistą „warstwę śred
nią”, pełniącą istotną rolę tak w Arystotelesowej politei, jak i „ustroju mieszanym” 
przewidywanym przez Cycerona, a usytuowanej w Anglii targanej anarchicznymi 
dążeniami możnowładców (zwłaszcza wojna Dwóch Róż) i doświadczającej nie
bezpiecznych dla władców z nowej dynastii napięć między rodami arystokratycz
nymi i radykalnymi yeomanami24. Związek „Nowej Monarchii” (miano nadawane 
królestwu rządzonemu przez Tudorów) z przedstawicielami gentry faworyzowa
nymi przy obsadzaniu wyższych urzędów, którym zapewniano przewagę w Tajnej 
Radzie królewskiej już za panowania Henryka VII, a zwłaszcza po zniesieniu za
konów i przejęciu ich majątków przez Henryka VIII, uzasadniany był także potrze

ta przyczyniła się do powstania jego własnego przekładu i greckiej edycji Nowego Testamentu 
w 1516 r. (zob. C. Dawson, Podział chrześcijaństwa..., s. 39).

23 Zdaniem Douglasa Busha, w XVI w. humanizm, zwłaszcza w wersji chrześcijańskiej, 
był niemal jedynym w istocie kontekstem dla rozwoju filozofii i religii, jakby wielką i szero
ką drogą, po której kroczono w kierunku Królestwa Bożego, natomiast w kolejnym stuleciu nie 
był już ani tak powszechnie uznawany, ani rozumiany, co znajdowało w szczególności wyraz 
w niezwykłej wprost wierze w możliwość należytego ukształtowania przez ludzki rozum ufa
jący Bogu zarówno „sfery zewnętrznej”, jak i „wnętrza” człowieka w pierwszym okresie, gdy 
w drugim wiara ta miała zaniknąć i być zdominowaną przez ogląd niezwykle pesymistyczny, 
tak gdy chodzi o „sferę zewnętrzną”, zatem także „świat polityczny”, jak i „sferę wewnętrzną” 
człowieka, w następstwie czego pojawiły się „opresywne projekty polityczne” korespondujące 
z „ciemnością wnętrza człowieka” i jego wysoce nieracjonalnymi zachowaniami (D. Bush, The 
Renaissance and English Humanism, s. 80-81).

24 Interesujące rozważania na temat przekształceń dotykających sposobu pojmowania gen
tlemana w związku z kształtowaniem się gentry i umacnianiem pozycji tej warstwy społecznej 
snuje Caspari w pracy Humanism and the Social Order..., zwłaszcza s. 2-4.
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bą zachowania znacznych majątków, które z woli monarchy trafiły właśnie w ręce 
członków tej warstwy (fakt ten również należy mieć na uwadze, śledząc przemia
ny angielskiej myśli politycznej, często uwzględniającej zagadnienia własnościowe 
i inne powiązania z nimi, a zakorzenione już to w tradycji cywilistycznej, tj. prawa 
rzymskiego, już to - choć rzadziej - w tradycji common law, koncepcji uprawnień 
przysługujących jednostkom lub korporacjom25). Uprzywilejowanie gentry wiąza
ło się z pełnieniem obowiązków przez jej przedstawicieli, a że monarchia Tudorów 
rozbudowywała zakres swej aktywności, zaś funkcje polityczne, administracyjne 
¡jurydyczne nie były w niej ściśle oddzielone, to liczne urzędy obsadzone przed
stawicielami tej warstwy mnożyły zadania (dotyczy to zwłaszcza cieszących się 
względną autonomią sędziów pokoju, reprezentujących nie tylko siebie, ale i inte
resy lokalne również wbrew centralistycznym tendencjom dworu). Jeśli zważymy, 
że także w niższej izbie parlamentu, którego rola w XVI w. rosła, przeważali repre
zentanci tej warstwy, występując także w roli przedstawicieli miast, to dostrzeżemy 
wielkie znaczenie przypisywane również w praktyce starożytnemu ideałowi, zgod
nie z którym „warstwa pośrednicząca”, nie najwyższa zatem, niezajmująca pierw
szej pozycji w hierarchii, ma odgrywać dominującą rolę we wspólnocie politycznej.

25 Obok przedstawicieli gentry, umacniali swą pozycję mieszczanie. W miastach także hu
manizm miał się rozwijać znakomicie, pierwsza szkoła, ufundowana przez Coleta szkoła św. 
Pawła, która w zamierzeniu prezentować miała jego ideały, została utworzona w Londynie dla 
dzieci obywateli tego miasta.

Obok tej cechy, łączącej w ramach ujęcia humanistycznego sięgającego po 
dorobek grecko-rzymski wymiary teoretyczny i praktyczny, wymienić należy ko
lejne, znane italskiemu renesansowi, a rychło przeszczepione do Anglii: Ateny 
i Rzym republikański miały stanowić swoiste punkty odniesienia dla zagadnień 
ustrojowych, w obu znajdowano bowiem nie tylko interesujące próby „wpisywa
nia” warstw wyższych w życie całości, czynienia z nich jedynie elementów jedno
ści politycznej, wobec której pełniły rolę części większej całości, ale także godne 
naśladowania przykłady poprawnego i skutecznego łączenia „czystych form ustro
jowych” w „rządzie mieszanym”. Oba zjawiska - ujmowanie wszystkich warstw, 
głównie jednak arystokracji rodowej, w szerszej całości i łączenie „czystych form 
ustrojowych” w obejmującą ich elementy szerszą syntezę - dowodziły konieczno
ści zgodnego współdziałania na rzecz jedności wspólnoty politycznej członków 
wszystkich jej warstw (w czym pomocną rolę odgrywać miała klasyczna edukacja) 
i potrzeby uwzględnienia w planie instytucjonalnym rozwiązań, które umożliwia
ły tego rodzaju współdziałanie. Zasadniczo angielscy humaniści nie projektowa
li więc nowej struktury społecznej, lecz usiłowali raczej rozpoznać ¡śmiejącą już 
strukturę, by ewentualnie ją udoskonalić wedle bliskich im ideałów rozpoznanych 
w przykładach klasycznych. Oznaczało to jednak przyzwolenie na istnienie hierar
chii społecznej, której rozpiętość była w rzeczywistości w pewnej mierze pomniej
szana, choć zasadniczo trwała. Warto odnotować, także po to, by podkreślić zna
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czenie wystąpienia m.in. More’a (a jeszcze wyraźniej radykalnych anabaptystów), 
że istniejąca hierarchia oparta była zasadniczo na przesłankach tradycjonalnych; że 
wciąż (jakże często) angielscy humaniści renesansowi odwoływali się do średnio
wiecznej analogii organicznej, znajdując poszczególne warstwy społeczne w roli 
składowych jednej „organicznej” całości. W końcu idee przez nich głoszone „wni
kały” w powoli, ewolucyjnie kształtującą się tkankę, nadając jej jednak w mniejszej 
lub większej mierze nową treść. Treść ta zawierała w szczególności daleko bardziej 
rozbudowane i zróżnicowane uzasadnienia mobilności społecznej, możliwości 
zmieniania usytuowania w hierarchii, co z jednej strony raz jeszcze wskazywało na 
szanse przedstawicieli gentry, z drugiej jednak osłabiało wciąż przywoływaną tezę 
o Boskiej proweniencji usytuowania poszczególnych aktorów życia społecznego. 
Ta niejednoznaczność dążeń i złożoność wymiarów praktycznego i teoretycznego 
wynikały jednak z niechęci pierwszych humanistów angielskich do bezpośrednie
go adaptowania idei klasycznych do bieżącej sytuacji istniejącej w ich kraju. Inny 
kierunek obierze dopiero More, który - naśladując w tym względzie Erazma26 
- szukać będzie zupełnego i niesprzecznego, pozbawionego napięć i znoszącego 
możliwość konfliktów projektu teoretycznego, mogącego uzyskać zastosowanie 
praktyczne27.

26 O tych i innych intelektualnych związkach obu wielkich chrześcijańskich humanistów pi
szę w interesującym wywodzie J. H. Hexter, The Vision of Politics..., s. 65-82.

27 W tym kontekście staje się też bardziej zrozumiałe, dlaczego tak ważny dla XV i XVI w. 
Platon nie był postrzegany przez pryzmat proponowanego „projektu utopijnego”, lecz raczej 
kojarzony z innymi filozofami starożytności, po których sięgali humaniści; a przez to bardziej 
„praktycystyczny”, choć Platoński „elitaryzm” i „intelektualizm” interesowały humanistów 
szczególnie w trakcie analizy zagadnień wychowania przyszłego władcy politycznego i proble
mu wykształcenia nie tylko moralnego (znaczenie rozważań poświęconych cnocie), ale i teore
tycznego, to „statyczność” właściwego ateńskiemu filozofowi ujęcia idealistycznego była zasad
niczo pomijana, utrudniała bowiem uzasadnienie mobilności w obrębie struktury społecznej.

28 F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 19.
29 Tamże, s. 21.

Odmienność usiłowań pierwszych, piętnastowiecznych i aktywnych jeszcze za 
Henryka VII humanistów angielskich i chrześcijańskich humanistów naśladujących 
Erazma, znajduje potwierdzenie także w planie najbardziej bodaj podstawowym: 
w przeciwieństwie do współczesnych im Włochów, wcześni angielscy humaniści - 
z których większość stanowili duchowni - nie dostrzegali [jeszcze] fundamentalnej 
różnicy między scholastycyzmem i humanizmem, i z tego powodu nie przyjmowali 
filozofii humanistycznej2*, bliskiej dopiero chrześcijańskim humanistom aktywnym 
za Henryka VIII. Teza ta dotyczy nie tylko XV w., może bowiem zostać odnie
siona także do Coleta, stosującego co prawda nowe metody badawcze, zasadniczo 
akceptującego jednak filozofię scholastyczną, jak również do niektórych myślicieli 
aktywnych około 1530 r. obok innych autorów, kwestionujących podstawy scho- 
lastycyzmu m.in. pod wpływem tendencji protestanckich29. Zanim jednak doszło 
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do przemiany w tym względzie wiele innych, bardziej „uchwytnych empirycznie” 
zmian miało się dokonać w „politycznej rzeczywistości Anglii”. Różnice między 
dwoma pierwszymi władcami z dynastii Tudorów, tak rzadko - zbyt rzadko - ana
lizowane w literaturze przedmiotu, były bowiem znaczące i z pewnością znalazły 
odzwierciedlenie w refleksji politycznej. Choć zasadniczo w tym i następnym szki
cu analizować będziemy dokonania autorów aktywnych za panowania Henryka 
VIII i związanych z wydarzeniami tego okresu (oba szkice mogłyby więc zostać 
połączone w jeden), warto wspomnieć, że to ojciec przywołanego władcy, bene
ficjent zwycięstwa spod Bosworth, był świadkiem pierwszych dokonań chrześci
jańskich humanistów. Za jego panowania przybywał do Anglii Erazm i wówczas 
spotykali się z nim ci, którzy następnie odegrali wielką rolę w rozwijaniu angiel
skich intelektów także w sferze refleksji politycznej. Henryk VII, o czym warto pa
miętać, korzystał z pomocy Rady Królewskiej (King’s Council) nie tylko podejmu
jąc problem doradców za rządów jego syna (mając ją z pewnością tylko za radę, 
a nie za ciało posiadające jakiekolwiek kompetencje własne). Za jego panowania 
nie ma jeszcze sądu Izby Gwiaździstej, nie ma żadnych „komitetów rady”, które 
mogłyby kształtować treść statutów, nie ma Rady Tajnej, „wewnętrznej”, północ
nej lub walijskiej, nie działa nawet „cała” Rada Królewska, skoro w pełnym skła
dzie nigdy się ona nie zebrała ani nie posiadała określonej pozycji ustrojowej jako 
jedno ciało30. Król gromadził doradców wówczas, gdy potrzebował zasięgnąć ich 
rady, czynił to jednak ze względu na potrzebę chwili lub pilnego zajęcia się jakąś 
kwestią szczegółową. Choć korzystał z doświadczeń tak wybitnych doradców, jak 
wykształceni w Oksfordzie prawnicy Peter Courtenay (zm. 1492) i aktywny szcze
gólnie za panowania Henryka VIII Richard Foxe (1448-1528), a także Reginald 
Bray, Thomas Lovell, Giles Daubeney, Richard Guildford, John Riseley oraz John 
Morton, biskup Ely i arcybiskup Canterbury wspominany z wdzięcznością w Moru- 
sowej Utopii, to traktował ich tylko jako swych doradców, którzy nie mieli wpływu 
na jego ostateczną decyzję, lecz jedynie - tak, jak ich rolę opisywać będą wkrótce 
twórcy literatury „zwierciadła księcia” - jako radzących o sposobach należytego 
wykształcenia woli władcy podejmującego decyzje samodzielnie. Za panowania 
pierwszego Tudora nie uległa też zmianie, w szczególności nie została wzmoc
niona pozycja parlamentu; zwoływane zaledwie siedem razy i to wyłącznie - jak 
w 1504 r. otwarcie wyznał władca - w razie wielkiej i palącej konieczności, ciało to 
nie odgrywało znaczącej roli, choć w każdym przypadku musiało wyrazić zgodę na 
pobór kolejnych podatków (Wielka Rada, tzw. Great Councils, tj. lordowie obradu
jący w nieobecności reprezentantów gmin, była konsultowana kilka razy odrębnie). 
Także w prawodawstwie jego rola nie była wielka; choć ongiś w literaturze przeto
czyła się debata na temat inicjowania kolejnych statutów przez Izbę Gmin31, to dziś 

30 Zob. szerzej S. B. Chrimes, Henry VII, London 1977, s. 97-99 oraz G. R. Elton, The 
Tudor Revolution in Government, Cambridge 1953, s. 30-32.

31 Zob. szczególnie H. L. Gray, The Influence of the Commons on Early Legislation, 
London 1932, s. 141-156.
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dominuje opinia, że nie działo się to ani często, ani nie miało wielkiego znaczenia 
dla monarchy, który samodzielnie decydował o ewentualnym zwołaniu parlamentu 
pozbawionego w istocie „własnych kompetencji władczych”. Dominująca w litera
turze teza o absolutnej władzy króla w czasach panowania Henryka VII, godzącego 
przez lata rywalizujące ze sobą rody niby Szekspirowski Richmond spod Bosworth, 
„leczącego chorą Anglię”, przywracającego pokój i sprawiedliwość, słowem „natu
ralny ład”32, nie jest jednak łączona, inaczej niż w przypadku działań jego syna, 
z tezą o próbach przejęcia przez władcę nie tylko majątków kościelnych, ale i wła
dzy nad Kościołem. Przeciwnie, jak podnosi Knowles, Henryk VII nie był zainte
resowany „sprawami religijnymi”, nie był krytykiem Kościoła ani libertynem, a jak 
dodaje Chrimes, był wielce zainteresowany uzyskaniem papieskiego wsparcia nie 
tylko dla usprawiedliwienia swego panowania, ale także gwoli utrzymania znaczą
cej pozycji wśród władców chrześcijańskich i - co znaczące w związku z wydarze
niami późniejszymi - uzyskania zgody na powtórne małżeństwo (co nie przeszko
dziło mu w proteście wobec wezwania do podjęcia wyprawy przeciwko heretyckim 
Turkom). To jednak za panowania władcy, który nie posiadał oryginalnego umysłu, 
nie był wielkim reformatorem, lecz zaledwie budowniczym wznoszącym gmach na 
znanych już i trwałych fundamentach, a nawet eklektycznym naśladowcą o średnio
wiecznej umysłowości i takich sposobach rządzenia33, przygotowany został grunt 
pod upowszechnienie chrześcijańskiego humanizmu, a w dalszej kolejności pod 
jego nowe ujęcia wykształcone za panowania jego syna - Henryka VIII.

32 Szekspir, o którym wspomnimy nieco szerzej w szkicu poświęconym epoce elżbietań- 
skiej, traktował z bodaj jeszcze większą atencją postać Hala/Henryka V niż Richmonda, przed
stawiając Henryka jako dążącego stale do nieosiągalnego ideału harmonii, ładu naturalnego, 
przy tym świadomego ludzkiej upadłości, a co za tym idzie zasadniczej niemożności osiągnię
cia doskonałości w planie doczesnym, do którego należy także plan polityczny (zob. szczegól
nie H. Fluchere, Szekspir. Dramaturg elźbietański, przeł. V. Komorowska, Warszawa 1965, 
s. 291 i n.).

33 S. B. Chrimes, Henry VII, s. 304 i 319.
34 Zob. inaczej W. F. Schirmer, Geschichte der englischen Literatur, Halle 1937, s. 194 i n.

2. Wedle dominującego przekonania zmiana, jaka dokonała się w sposobach 
myślenia angielskich humanistów przed połową XVI w., już za panowania Henryka 
VIII i w związku z jego przebiegiem, miała w istocie podstawy teologiczne, co jed
nak nie oznacza, że humanizm angielski niejako od początku zawierał np. elementy 
purytańskie i przygotowywał do przyjęcia purytanizmu lub - szerzej - protestanty
zmu34. Wszak angielscy humaniści aż do końca pierwszej ćwierci XVI w. pozosta
wali katolikami świadomymi wyborów, tak w zakresie przynależności konfesyjnej, 
jak i filozofii oraz myślenia politycznego. Mimo tego tzw. chrześcijański humanizm 
kojarzony jest we współczesnej literaturze brytyjskiej nie tyle ze stanowiskiem 
katolickim, ile z orientacją erazmiańską (nawiązującą do koncepcji Erazma, któ
rej nie należy mylić z „tendencją erastiańską”, wspominaną w innych miejscach 
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niniejszej pracy) uznawaną za bliską szczególnie angielskim luteranom (o któ
rym mowa w szkicu poświęconym stanowiskom protestanckim). Zainteresowanie 
tym protestanckim kierunkiem nie było przypadkowe; z pewnością nie należy go 
jednak wiązać jedynie z podjętą w Niemczech próbą naprawy Kościoła albo po
pularnością samego twórcy kierunku gwałtowanie zaatakowanego przez króla 
Henryka VIII współpracującego w tym względzie ze ściętym następnie More’em. 
Luteranizm pojawił się bowiem w Anglii dzięki splotowi co najmniej kilku czyn
ników. Do najważniejszych zalicza się rozwój orientacji związanej z jednej strony 
z tzw. ruchem lollardów, z drugiej zaś z czynnikami intelektualnie poważniejszy
mi, w szczególności z podjęciem w Anglii, wzorowanych na przykładzie włoskim 
(zapoczątkowanym jeszcze przed Petrarką) badań literackich, historycznych i pe
dagogicznych kosztem teologicznych i filozoficznych studiów scholastycznych, 
oraz z rosnącą popularnością opcji nominalistycznej zaproponowanej w XIV w. 
przez Williama z Ockham. „Nowa nauka”, zdominowana przez studia historyczne, 
filologiczne i pedagogiczne, została rychło wykorzystana w badaniach biblijnych, 
głównie za sprawą Lorenza Valli, ale także Erazma i Coleta, który po powrocie ze 
studiów odbywanych we Włoszech głosił w latach 1496-1497 w Oksfordzie słynne 
wykłady na temat listu św. Pawła do Rzymian35. Stosując do analizy tekstów bi
blijnych metody służące do badania tekstów klasycznych, Colet nie wyprowadzał 
wniosków, jakie uzasadniać będzie w oparciu o te same teksty Luter. Jednak ujęcie 
Coleta, wymagające badania tekstu biblijnego metodami stosowanymi w analizie 
tekstów autorów klasycznych, zatem tekstów nieobjawionych, miało walor nie
zwykłej „świeżości”, zaś zainteresowanie myślą i osobą św. Pawła jako człowieka 
żyjącego w szczególnym czasie historycznym uzasadniało nie tylko konieczność 
uwzględniania bieżącego kontekstu podejmowanych przez niego działań, ale także 
potrzebę literalnego raczej niż alegorycznego interpretowania tekstów biblijnych36. 
Chociaż w homiliach Coleta pojawia się krytyka ceremonii jako istotnego kontek
stu zbawienia oraz wezwanie do głębszego przeżywania relacji człowieka z Chry
stusem, chociaż jest też u niego wiele fragmentów negujących nadużycia ówcze
snego Kościoła, przecież nie jest on z pewnością myślicielem, który świadomie 
przygotowuje drogę luteranizmowi, skoro - inaczej niż Luter - zwraca on uwagę 
nie na determinizm odnaleziony w pismach św. Pawła przez reformatora niemiec

35 Zob. zwłaszcza E. W. Hunt, Dean Colet andhis Theology, London 1956; L. Miles, John 
Colet and the Platonie Tradition, London 1962 oraz S. Jayne, John Colet and Marsile Ficino, 
Oxford 1963.

36 Colet z pewnością nie był w tym względzie nowatorem, skoro analogiczną tendencję 
znajduje się już u tworzącego na przełomie XIII i XIV w. filologa paryskiego Nicholasa z Lyry, 
którego dzieło było znane nie tylko jemu, ale także wielu duchownym angielskim pierwszej po
łowy XVI w. A. G. Dickens zwraca nawet uwagę, że dzieło Lyry było bardziej znane duchow
nym angielskim niż treść homilii Coleta, dlatego pierwszemu z nich przypisuje zasługę popu
laryzacji ujęć humanistycznych w zakresie badań historyczno-filologicznych (A. G. Dickens, 
The English Reformation, London 1999, s. 88).
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kiego, ale na wolność jednostki i jej zdolność decydowania kosztem ewentualnego 
„przymuszania przez Boga”. Przyczyną potępienia nie jest z pewnością u Coleta 
„decyzja Boga”, lecz wina człowieka, co zbliża go do stanowiska humanistów 
włoskich, np. Marsilia Ficino i Pica della Mirandoli, których refleksja z pewnością 
nie podążała w kierunku przyjętym następnie przez Lutra. Jak u Erazma, zepsucie 
stwierdzane w Kościele i świecie doczesnym nie miało w ujęciu Coleta „charakteru 
uniwersalnego”, lecz stanowiło rezultat błędnych wyborów podejmowanych przez 
ludzi i jako takie mogło zostać przez nich usunięte dzięki poznaniu i przyjęciu miar 
moralnego dobra. Co więcej, Colet nie tylko wierzył w przeistoczenie i znaczenie 
Mszy świętej, ale także - mimo krytyki dotyczącej nadużyć w Kościele - akcepto
wał prymat papieża37 (co nie przeszkadzało cenić go lollardom ani oskarżać o he
rezję biskupowi Fitzjamesowi). Zasadna wydaje się więc opinia Dickensa, iż pozo
stając katolikiem, Colet odegrał ważną rolę w dziejach protestantyzmu, choć tylko 
z uwagi na stosowanie nowych metod w badaniach biblijnych, istotnych dla stano
wisk Kościołów reformowanych. Przed wystąpieniem Marcina Lutra w Niemczech 
i Williama Tyndale’a w Anglii miał on dostrzec problemy dotyczące interpretacji 
Pisma Świętego, rychło - także w jego kraju - podniesione przez Erazma, z które
go imieniem wiąże się je daleko częściej niż z postacią Coleta38.

37 Co ciekawe, jest to jedna z podstawowych racji, dla których Hans Baron odmawia 
Coletowi rangi „humanisty” (H. Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance, t. I, 
Princeton, NJ 1955, passim).

38 Warto zaznaczyć, że od reformatorów, szczególnie od Lutra, dzieliła [Erazma, ale tak
że Coleta] przepaść. Wprawdzie i Erazm, i Luter wypowiadali się przeciw katolickiej koncep
cji dobrych uczynków, lecz była to zgodność pozorna. Stanowisko Erazma było bowiem zasad
niczo stanowiskiem moralisty, podczas gdy Luter występował jedynie w obronie wiary przeciw 
wszelkiego rodzaju moralności naturalnej, tak przecież bliskiej Erazmowi i jego naśladowcom, 
bliskiej jednak także np. katolickim tomistom. Po wystąpieniu reformatorów w rodzaju Lutra 
rychło stało się oczywiste, że sympatie Erazma były raczej po stronie katolików niż ich prze
ciwników, nie tylko dlatego, że był człowiekiem umiaru, który czuł wstręt do tego, co gwałtow
ne (szczególnie do gwałtowności teologów), lecz nade wszystko dlatego, że był humanistą, i to 
chrześcijańskim, a w protestantyzmie budził w nim odrazę pierwiastek antyhumanistyczny, szcze
gólnie potępienie wolnej woli i zaprzeczenie możliwości cnoty naturalnej (C. Dawson, Podział 
chrześcijaństwa..., s. 40).

Bezpośredni związek refleksji Erazma i stanowiska protestantów wydaje się jed
nak wysoce problematyczny, podobnie jak niedostrzeganie przez niektórych brytyj
skich autorów różnicy między „wyższą reformacją” proponowaną przez myśliciela 
niderlandzkiego i „reformacją niższą” interesującą protestantów, między próbą na
prawy jednego Kościoła chrześcijańskiego, wprowadzenia go w „złoty wiek” przez 
usunięcie nadużyć i błędów, a tworzeniem nowych Kościołów, które kwestionowa
ły dorobek tej długo rozwijającej się całości mającej, zdaniem także późniejszych 
katolików, proweniencję Boską również dzięki relacji „każdoczesnego św. Piotra” 
z ustanowieniem przez Chrystusa. Istotnie, daleko liczniejsi podążyli śladem Lutra 
niż Erazma, a dramatyczne przemiany, jakich doświadczył także Kościół w Anglii, 
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miały niewiele wspólnego z „czystą” myślą Rotterdamczyka, podobnie jak niewie
le miał z nią wspólnego „sekularyzm” i „zeświecczenie” charakterystyczne dla cza
sów elżbietańskich. Jak się wydaje, zjawiska te, jakże istotne dla Anglii Tudorów, 
nie powinny być bezkrytycznie kojarzone z chrześcijańskim humanizmem propo
nowanym przez myślicieli angielskich, na których oddziaływali Colet i erazmia- 
nizm39. Jeśli uwzględnimy interpretacje pojawiające się w najnowszej literaturze 
przedmiotu, z łatwością wyróżnimy wśród nich taką, która zmierza najbardziej 
jednoznacznie przeciwko przedstawionej powyżej. Prezentowana dotąd interpre
tacja w istocie nie przypisywała dzieła przejęcia lub kontynuacji dorobku pierw
szych chrześcijańskich humanistów żadnej z „opcji religijnych”: ani katolikom, ani 
purytanom, ani rychło mającym się pojawić anglikanom. Margo Todd przełamuje 
jednak tę „neutralność”, a wiążąc bodaj najbardziej jednoznacznie tradycję huma
nistyczną z wystąpieniem purytanów uzyskuje znaczący wpływ na sposób prezen
towania interesujących nas zagadnień w ostatnich latach. Todd piszę bowiem, że 
humanistyczna etyka społeczna, którą purytanie mieli uznać za szczególnie atrak
cyjną, była biblijna w warstwach apologetycznej, a eklektyczna w swych źródłach, 
przyziemna w treści, ale religijna w zamierzeniach, praktyczna w swej metodologii, 
jednak aktywistyczna w podejściu do analizowanych zagadnień. Był to szczególny 
humanizm chrześcijański, którego celem było wskazanie wzorca zachowań podoba
jących się Bogu; wzorca, który mieliby realizować zarówno książę, jak i zwykli lu
dzie, tak duchowni, jak świeccy. Moralna rekonstrukcja społecznego ładu była jego 
ostatecznym przedmiotem i to właśnie było w najwyższym stopniu atrakcyjne dla 
reformatorów protestanckich40. Właśnie purytanie mieli nie tylko dostrzec potrzebę 
łączenia wątków chrześcijańskich z klasycznymi, greckimi i rzymskimi (zwłaszcza 
z okresu Rzymu republikańskiego), często przez naśladowanie Ojców Kościoła (co 
było udziałem także katolików, by wspomnieć Coleta i More’a i nie odwoływać się 
do kontrowersyjnego być może przykładu Erazma), ale także wykorzystać tę szan
sę wyjaskrawiając miałkość współczesnego katolickiego życia intelektualnego oraz 
wzniosłość przedchrześcijańskiej i wczesnochrześcijańskiej kultury klasycznej. 
Tylko oni mieli być tedy zdolni do wykazania konieczności porzucenia istniejącego 
„stanu zepsucia” w imię „odpomnienia” wzniosłości tego, co zostało przesłonięte 
przez „tradycję rzymską”. Zdaniem purytanów, przedchrześcijańscy stoicy aktywni 
w Rzymie, nawiązujący do jeszcze starszych, bo greckich ujęć, oraz wcześni chrze
ścijanie prowadzić mieli życie daleko bardziej „czyste” i moralne niż współcześni 
katolicy, u których też etyka życia publicznego stać miała na zdecydowanie wyż
szym poziomie41. Można dyskutować, czy dostrzeżenie różnicy stopni „czystości 
i moralności życia publicznego” nie było także udziałem - choćby wzorujących się 
na Erazmie - katolików w rodzaju More’a, Elyota i Starkey’a (zwłaszcza w Utopii 

39 Tamże, s. 90-91.
40 M. Todd, Christian Humanism..., s. 22.
41 Tamże.
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znajdujemy tendencję do przedstawiania wizji „doskonałej wspólnoty”, której jed
nak „nigdzie nie ma”), czy zatem wzorzec konstruowany w oparciu o teksty kla
syczne i wczesnochrześcijańskie nie był bliski katolikom. Bezsporne pozostaje jed
nak to, że wzorzec ten był przez nich odczytywany inaczej niż przez purytanów 
przynajmniej w sferze realizacji. Humanista chrześcijański pozostający katolikiem 
zapewne daleko ostrożniej odnosił się do prób pełnego wprowadzania tego wzorca 
do istniejących wspólnot politycznych, różnych przecież i doświadczanych konflik
tami w empirycznie uchwytnej rzeczywistości; zapewne nie usiłował, choć istnie
ją również odmienne interpretacje, „terrastrializować” tego wzorca, stosować go 
w pełni do świata upadłego człowieka.

Spór z popularną dziś w literaturze brytyjskiej interpretacją Margo Todda nie 
dotyczy jednak tylko ograniczenia zastosowania chrześcijańskiego humanizmu do 
stanowiska purytańskiego, ale wiąże się także z pytaniem, na ile wzorzec chrze- 
ścijańsko-klasyczny, a nie tylko „tradycyjnie chrześcijański”, wymagał pełnej 
realizacji; w jakim stopniu proponowane przez jego zwolenników nowe ujęcia 
etyczne, wzorce „zachowań podobających się Bogu” miały być realizowane i ja
kie były główne źródła, w których wzorce te rozpoznawano. By należycie zrozu
mieć złożoność zagadnienia łączącego się z tym pytaniem, nie będzie bezzasadne 
przypomnienie, że jeden z najbardziej szanowanych badaczy angielskiego huma
nizmu chrześcijańskiego Douglas Bush wskazywał różnice w poszukiwaniach do
konywanych przez katolickich i protestanckich humanistów: jego zdaniem, o ile 
pierwsi byli zainteresowani przede wszystkim odnawianiem niesprzecznych z uję
ciem tomistycznym tradycji arystotelesowskich oraz dyskutowaniem wielu innych 
nurtów przedchrześcijańskich, o tyle drudzy eksponować mieli teksty biblijne, 
w mniejszym stopniu - jako zbyt naturalistyczne i racjonalistyczne zarazem, zbyt 
mało przestrzeni zostawiające dla swobodnego działania Boga - akceptując dzieła 
„przedchrześcijańskiej klasyki”. Uwaga ta dotyczy jednak zasadniczo pierwszego 
okresu rozwoju chrześcijańskiego humanizmu, traktowanego jako średniowieczna 
fuzja klasycznej mądrości z wiarą chrześcijańską, z czasem bowiem zanikał ele
ment „klasyczny”, a coraz wyraźniejszy stawał się element chrześcijański ujmowa
ny jednak już nie w odniesieniu do zjednoczonego Kościoła chrześcijańskiego, lecz 
w odniesieniu do kilku co najmniej wspólnot wyznaniowych. Tendencje osłabiają
ce zainteresowanie filozoficznymi ideami pogan doprowadziły do zwycięstwa my
śli św. Pawła i Tertuliana nad nauką Platona i Cycerona, a także Savonaroli i Loyoli 
oraz Lutra i Kalwina nad stanowiskiem Erazma i More’a tak w przypadku katoli
ków, jak i purytanów (a jak się wydaje również anglikanów)42.

42 Zob. szerzej D. Bush, The Renaissance and English Humanism, s. 82-84.

Spostrzeżenie to problematyzuje kolejne zagadnienie nurtujące współcze
snych badaczy: skoro chrześcijański humanizm miał dominować w XVI w., w któ
rym z czasem stanowisko Erazma i More’a traciło na znaczeniu, to jaka była jego 
treść w połowie tego stulecia i u jego kresu? Skoro „ewangeliczne doświadczenie” 
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protestantów-purytanów było tak różne od doświadczenia Erazma, to czy istotnie 
- przekonując o kontynuowaniu przez nich dziedzictwa chrześcijańskiego huma
nizmu - można podnosić poważne racje, zatracając poczucie konfliktu „zdogmaty- 
zowanych” ujęć teologicznych protestantów z poszukiwaniami, które miał wszczy
nać Erazmowy podmiot niezwykle godny i zdolny do samodzielnego korzystania 
z przyrodzonego rozumu? Czy nie tylko ci, którzy - jak protestanci, osobliwie pu- 
rytanie - eksponowali znaczenie woli Boga, zmiennej przecież, będącej wręcz isto- 
tową cechą Jego wolności (zaznaczanej już przez Ockhama), ale także ci, którzy 
coraz wyraźniej i śmielej z biegiem czasu występowali przeciwko ich ujęciu, pod
nosząc (jak John Cheke czy Philip Sidney) racje sceptyczne i naturalistyczne (tj. 
„czysto doczesne”), nie przyczyniali się do osłabienia chrześcijańskiej wersji hu
manizmu proponowanej przez katolików: Erazma i More’a, podobnie jak ci, którzy 
wkrótce uznają za jedyne odpowiadające człowiekowi badania nad otaczającym go 
światem materialnym?43

Tamże, s. 88-100.

3. Pytania te wiążą się już z kolejnymi „głębszymi cechami” ujęcia humani
sty czno-chrześcijańskiego niż dotąd przedstawiane. Choć popularnie devotio mo
derna jest kojarzona przede wszystkim z porzucaniem zainteresowania kwestiami 
kultu i „Kościoła instytucjonalnego” w ich tradycyjnym, długo kształtującym się 
ujęciu charakterystycznym dla Kościoła rzymskiego oraz nakierowaniem na we
wnętrzne i indywidualne przeżywanie wiary, na „osobisty i intymny”, możliwie 
bezpośredni kontakt z Bogiem oswobadzany od pośrednictwa instytucjonalnego, 
to skojarzenie to należy uzupełnić istotnym sporem, jaki teologowie protestanccy 
podjęli z tradycyjną teologią scholastyczną. Co znacznie ważniejsze - bo praca 
niniejsza zasadniczo pomija obszar, do którego należą podobne spory - wystąpie
nie teologów protestanckich zostało przygotowane w długo toczonym dyskursie 
na tematy teologiczne i filozoficzne, nakierowanym na wyjaśnienie metod uzy
skiwania przez umysł ludzki wiedzy o prawdach wiary nie tyle racjonalistycz
nych (jak sądzili scholastycy), ile pozaracjonalnych. Spór o znaczenie rozumu 
i Objawienia miał w tym względzie znaczenie, jak się wydaje, decydujące, a po
rzucenie przez Ockhama i innych czternastowiecznych skotystów syntezy nauk 
Arystotelesa i Chrystusa wypracowanej przez tomistów odegrało rolę kluczową. 
Zaatakowanie przez nominalistów stanowiska scholastycznego i zaproponowanie 
przez Marsyliusza z Padwy nowego sposobu rozumienia Kościoła (jakże ważnego 
dla formuł erastiańskich) znacząco osłabiło pozycję zwolenników dawnego, uzna
wanego za charakterystyczne dla katolicyzmu stanowiska długo przed wystąpie
niem Lutra. Zauważmy, że impuls wyszedł od Ockhama, myśliciela działającego 
wprawdzie zasadniczo na kontynencie i otoczonego od pewnego momentu opieką 
cesarza pozostającego w sporze z papiestwem, ale pochodzącego z Anglii i znane
go w swym kraju, skoro jego nauki wykładano w tamtejszych uczelniach, przeko



82 Rozdział II

nując, że - wbrew stanowisku scholastyków, w tym św. Tomasza z Akwinu - nie
podobna wiązać ze sobą wiary i wiedzy dostępnej przyrodzonemu rozumowi44.

44 Zob. szerzej A. G. Dickens, The English Reformation, s. 87.
45 Por. zakaz ustanawiania uprawnień pozytywnych sprzecznych z uprawnieniami przyro

dzonymi, gdy mowa o cudzołóstwie lub kradzieży (Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, 
II-II, q. 57, a. 2, ad. 2).

46 Tamże, q. 58, a. 10.
47 Tamże, q. 57, a. 2.

Następstwa wystąpienia Ockhama były bardzo poważne także w interesującym 
nas obszarze myśli politycznej, warto bowiem przypomnieć, że dla Akwinaty żad
ne uprawnienie człowieka, niezależnie od tego, czy wynika z natury rzeczy, czy po
chodzi z innego tytułu, nie mogło przeczyć przyrodzonej sprawiedliwości kojarzo
nej z gatunkowymi skłonnościami określonymi w należącym do prawa wiecznego 
„pomyśle” Boga dotyczącego natury (istoty, formy) ludzkiego gatunku, obecnego 
zatem w każdej jednostce. Każde uprawnienie miało tedy walor naturalny lub przy
rodzony o tyle, o ile odpowiadało skłonnościom przyrodzonym (naturze, istocie lub 
formie gatunkowej) człowieka. Jeśli zatem uprawnienie pozytywne, powstałe na 
mocy umowy między jednostkami lub zgody obopólnej, sprzeciwiało się sprawie
dliwości wiązanej ze skłonnościami, to nie mogło zostać usprawiedliwione przez 
wolę ludzką, wolę jednostki lub grupy, króla-prawodawcy albo prawodawczego 
ciała przedstawicielskiego45 46 47. Każde uprawnienie, także to, które pozwalało prawo
dawcy określać treść norm, wikłane było jednak nie tylko w kontekst niesprzecz- 
nego z prawem wiecznym (przez Boga myślanym) naturalnego prawa przedmioto
wego rozpoznawanego przez przyrodzony umysł człowieka nieodwołujący się do 
danych Objawienia, prawa pojmowanego jako zbiór reguł odpowiadających wyma
ganiom przyrodzonej natury, ale także w relację do cnoty (dzielności moralnej), na
leżycie ukształtowanej i prowadzącej ku właściwemu ludzkiemu gatunkowi celowi: 
działanie człowieka było uprawnione o tyle, o ile było cnotliwe, a było cnotliwe, 
o ile odpowiadało miarom sprawiedliwości opartym na istocie natury gatunkowej 
człowieka (u Akwinaty, podobnie jak u Arystotelesa, znajdujemy cnotę sprawiedli
wości jako podstawę i zwieńczenie wszystkich cnót oraz zasadę jednoczącą usta
lone i trwałe sprawności; analogiczne stanowisko Odnajdziemy rychło u Elyota). 
Prawo, o którym mówił Akwinata, odnosiło się do uprawnionego działania nakie
rowanego na dobro, ostatecznie zaś na szczęście jako dobro najwyższe. Pisząc, że 
tworzywem sprawiedliwości jest zewnętrzne działanie** oraz uprawnienie, czyli to, 
co sprawiedliwej'1, Tomasz traktował sprawiedliwość nie tyle jako miarę zamia
rów, ile poprawnych aktów realizowanych jedynie przez obdarowaną wolną wolą 
istotę rozumną, zdolną rozpoznać treść prawa i zgodnie z nim działać w sposób 
uprawniony, zdolną uchwycić niejako w pierwszym odruchu więź łączącą cel ak
tualnego aktu moralnego z ostatecznym celem jej natury. Perspektywa teleologicz- 
na (celowościowa) zyskiwała w ten sposób znaczenie fundamentalne: rozpoznanie 
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celu ostatecznego przez przyrodzony rozum wskazujący, co należy czynić, a czego 
unikać, umożliwiało człowiekowi podejmowanie uprawnionych działań (a co za 
tym idzie stawało się istotnym elementem konstrukcyjnym jego uprawnienia przy
rodzonego) i formułowanie norm je określających, których przestrzeganie ułatwia
ło dążenie ku szczęściu zaspokajającemu w pełni działający podmiot, czyniącemu 
zbędnym wszystko inne48. Więź między prawem rozpoznawanym przez rozum, 
rządzącym działalnością człowieka niejako „od zewnątrz”, uprawnień (jako kon
kretyzowanych przez rozum przyrodzony wymagań prawa) i cnót usprawniających 
rozum praktyczny określający treść aktów woli była u Akwinaty na tyle wyraźna, 
że uniemożliwiała abstrahowanie od któregokolwiek z elementów, nicowanie se
kwencji lub pomijanie ogólniejszego, teleologiczno-racjonalistycznego kontekstu.

48 E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł. J. Rybałt, 
Warszawa 1960, s. 369 oraz rozdz. VI.

49 Por. szerzej H. A. Wolfson, Extradeical and Intradeical Interpretations of Platonic 
Ideas, „Journal of the History of Ideas” 1961,22, s. 3-32.

50 S. T. Pinckaers OP, Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, 
przeł. A. Kuryś, Poznań 1994, s. 228 i n.

51 A. S. McGrade, Ockham and the Birth of Individual Rights, [w:] Authority and Power. 
Studies on Medieval Law and Government presented to Walter Ullmann on his Seventieth 
Birthday, red. B. Tierney, P. Linehan, Cambridge i in. 1980; A. S. McGrade, The Political 
Thought of William of Ockham. Personal and Institutional Principles, Cambridge 1974. 
Interpretacje odmienne, prezentujące Gracjana, Gersona lub Grotiusa jako głównych spraw

Ten właśnie schemat scholastycznego myślenia, określający pojmowanie pra
wa i uprawnień, cnoty i celowościowego nakierowania aktów każdej jednostki jako 
przedstawiciela ludzkiego gatunku, odnoszący ludzką wolę do ładu wiecznego 
i naturalnego zarazem, wymagający, by wybierała ona jego treści rozpoznane przez 
rozum, bliski także wielu angielskim myślicielom politycznym jeszcze w XIV 
i XV w., został zaatakowany przez Ockhama. Tomasz, uznając realne istnienie po
jęć ogólnych jako wzorców gatunkowych i z nimi kojarząc treść gatunkowej na
tury ludzkiej, miał człowieka za stworzonego przez Boga wedle idei gatunkowej, 
nie zaś wedle arbitralnego fiat', myślane przez Boga prawo wieczne, ujawniające 
się w skłonnościach właściwych ludzkiej naturze, rozpoznawane przez przyrodzo
ny umysł człowieka i chronione przez stwierdzane przezeń normy prawnonatural- 
ne, nie było ekspresją arbitralnej woli Boga, lecz efektem dobrego samego w sobie 
„pomysłu gatunkowego” Stwórcy. Zanegowanie przez nominalistę Ockhama re
alistycznej opcji w odniesieniu do uniwersaliów; usunięcie tego, co zwie się ga
tunkową ideą natury ludzkiej, znosiło rację postulatu, iż w Bogu zawarty jest nie
zmienny wzorzec tej natury49, a za Jego sprawą uobecnia się on w każdej jednostce. 
Z tego nade wszystko powodu czternastowieczny myśliciel angielski uznawany 
jest nie tylko za negatora scholastycznej, sięgającej głównie do Arystotelesa, kon
cepcji cnót50, ale także za autora kreślącego podstawy późniejszej, bo nowożytnej 
koncepcji uprawnień jednostki51. Ockham, akcentując wszechmoc i broniąc jedno
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ści Boga kwestionowanej przez scholastyków wskutek uznawania występowania 
w Nim wielości idei, traktował stworzenie, konsekwentnie także prawo wieczne 
i korespondujące z nim prawo naturalne rozpoznawalne przez przyrodzony rozum 
człowieka jako zasadniczo niezmienne, jako rezultat władczego, arbitralnego tedy 
i ewentualnie zmiennego aktu Boskiej woli52. Wątpił w możliwość istnienia „wię
zi partycypacji” między stworzonymi rzeczami i pierwszą inteligentną przyczyną, 
którą jest Bóg, odrzucał konieczne relacje w naturze uznając, że wiedza człowie
ka o treści ładu może dotyczyć tego tylko, co jest de facto, zależy bowiem od ak
tualnej jedynie, ewentualnie zmiennej, woli Boga53. Nominalistyczne i empiry- 
styczne założenia skłoniły go do przedstawienia koncepcji wolności akcentującej 
autonomię podmiotu moralnego, zrywającej związek z naturalnymi skłonnościami 
i umysłem przyrodzonym traktowanymi jako wobec wolności zewnętrzne i ją ogra
niczające, powiązane z konieczną, Boską a niezmienną rozumnością, warunkują
cą rozumność przedstawicieli ludzkiego gatunku. Wbrew św. Tomaszowi Ockham 
twierdził, że wolność nie wypływa z rozumu i woli, ale je poprzedza i niejako po
pycha do czynów; że jako taka stanowi podstawową władzę człowieka i zajmuje 
miejsce tradycyjnie zastrzeżone dla rozumności, skoro pozwala wybierać pozna
nie i chcenie albo ich przeciwieństwa. Wraz z węzłową w historii etyki prezentacją 
nowego ujęcia wolności pojawiła się u Ockhama propozycja istotna dla dalszego 
przebiegu dziejów myśli politycznej, gdyż separacji wolności i natury towarzyszy
ło przeciwstawienie jednostki społeczeństwu i jej indywidualnych uprawnień pra
wu wspólnoty54.

ców pojawienia się nowej koncepcji, prezentują odpowiednio: B. Tierney, Religion, Law, and 
the Growth of Constitutional Thought. 1150-1650, Cambridge 1982; J. N. Figgis, Studies of 
Political Thought from Gerson to Grotius. 1414-1625, Cambridge 1923 oraz R. Tuck, Natural 
Rights Theories. Their origin and development, Cambridge 1979.

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

53 G. de Lagarde, La Naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen-âge, t. V, Paris 1934, 
s. 101-124.

54 U zarania procesu kształtowania nowożytnej koncepcji uprawnień, różnej od tej, którą 
wydobyliśmy z prac Akwinaty, możemy więc dostrzec co najmniej dwa zjawiska łączące się 
z nominalizmem i woluntaryzmem Ockhama: pierwsze wiąże się z deprecjacją znaczenia celo
wości, stanowiącego główny element dobrowolnego działania, określanego przez Tomasza jako 
właściwa człowiekowi możność dążenia ku właściwemu mu celowi. Kategoria celu, będąca do
tąd zwornikiem wielości czynów, pomocnym w procesie kształtowania cnót, pozostała u Ockha
ma elementem istotnym tylko wewnątrz jednostkowego czynu i przestała tworzyć więź łączącą 
szereg czynów składających się na ludzkie działanie. Życie moralne jednostki stawało się zbio
rem luźno powiązanych aktów, bowiem więzi, które mogły się między nimi utrzymywać zależeć 
miały od decyzji jej niezdeterminowanej woli (S. T. Pinckaers, Źródła moralności chrześcijań
skiej..., s. 228-230). Atomizacji ludzkiego działania towarzyszyło zjawisko związane z deprecja
cją naturalnych skłonności człowieka, a co za tym idzie z zanegowaniem arystotelesowsko-tomi- 
stycznego sposobu pojmowania cnoty. Naturalne skłonności, w tym zwłaszcza kluczowa 
skłonność do szczęścia, usunięte zostały poza jądro wolnego aktu; arbitralna wolność zaczęła
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Z dorobku Ockhama skorzystali paryscy teoretycy koncyliaryzmu, istotni dla 
angielskiej myśli politycznej interesującego nas stulecia (zwłaszcza sprzyjającej

decydować o poddaniu się lub odrzuceniu skłonności do ostatecznego celu (szczęścia), a nawet 
o utrzymywaniu lub zanegowaniu samego istnienia. Skłonności do dobra, istnienia, szczęścia, 
prawdy, dostrzegane w empirycznym życiu człowieka w związku z przyrodzonymi skłonnościa
mi do zachowania życia, podtrzymywania gatunku, nienaruszania pokoju we wspólnocie, 
a wreszcie do poznawania rzeczywistości, a za jej pośrednictwem Boga, będące u Tomasza racją 
wolności, a nie jej granicą, zostały poprzedzone u Ockhama odmiennie ujętą wolnością i podda
ne jej arbitralnej władzy. Skłonności chronione, stwierdzane przez umysł przyrodzony normy 
prawnonaturalne, odpowiadające zatem ludzkiej naturze gatunkowej, określające, lecz nie ogra
niczające, kształtujące, lecz nie redukujące wolności, zostały uzależnione od wyborów woli jed
nostek. Tym samym, wraz z Ockhamem, zarzucony został pogląd, jakoby w człowieku istniała 
nadrzędna naturalna spontaniczność, należąca do sfery duchowej i inspirująca samą wolność 
(tamże, s. 231); spontaniczność, której kierunki rozpoznaje rozum naturalny człowieka i opisuje 
je normami prawnonaturalnymi określającymi uprawnienia przyrodzone człowieka, prawość 
jego działań. W relacji do tych norm pozostawać też miały cnoty, które - podobnie jak prawo - 
kierowały ku dobru. Ockham jednak nie ograniczył się do uzależnienia treści prawa od aktualnej 
woli Boga, znosząc tym samym niesprzeczną i trwałą miarę ludzkich czynów, nadał też odmien
ną treść mocno powiązanym u Akwinaty cnotom i uprawnieniom. Skoro naturalne skłonności 
i celowość znalazły się poza obrębem wolnego czynu, to poza nim musiały się też znaleźć 
sprawności i cnoty jako skłonności trwałe, działające w określony sposób. Redukcja taka stała 
się konieczna, skoro czyn wykonany dzięki sprawności mógłby zostać pojęty jako nie w pełni 
wolny. Wolność musiała znajdować się ponad skłonnościami skierowanymi ku celowi i nie mo
gła być przez nie określana, skoro miała teraz decydować o działaniu wedle sprawności lub za
negowaniu sprawności; identyfikowana z nią wola siłą rzeczy stanąć więc musiała ponad cnotą, 
jak stanęła ponad naturalnymi skłonnościami i chroniącymi je normami. W ten sposób cnota tra
ciła posiadaną dotąd wartość moralną, stając się „psychologicznym mechanizmem”, nawykiem 
pozbawionym takiej wartości. Moralność nominalistyczna zaproponowana przez Ockhama nie 
jest już - jak rozstrzyga Vereecke - moralnością istoty, która coraz pełniej przystosowuje się do 
dobra, ale moralnością czynów, w których wolność nieustannie musi podejmować narzucającą 
się jej powinność (L. Vereecke, Historia: memoria future. Melanges, Roma 1991, s. 134). 
Z konieczności u Ockhama znacznie musi wzrosnąć rola prawa, pojmowanego jednak inaczej 
niż u scholastyków (co także wywoła zainteresowanie szesnastowiecznych myślicieli politycz
nych, nie tylko zresztą w Anglii). Powinność prawnie istotna nie będzie już inspirować z ze
wnątrz tego, co odpowiada jej w wewnętrznym planie „cnotliwościowym”, skorelowanym z pla
nem zewnętrznym. Norma prawna, pozbawiona wsparcia naturalnych skłonności 
rozpoznawanych przez przyrodzony umysł, utraci dotychczasową więź z naturalnymi sprawno
ściami. Skłonność do cnoty, łączonej teraz nieodmiennie z wolą, nie zaś z intelektem lub zmy
słowością, nie będzie już sprawnością lub aktem, o których mówili arystotelicy, ale możnością 
niekoniecznie spełnianą przez wolę. Cnota przestanie stanowić konieczny warunek doskonałości 
ludzkich czynów: centralnymi kategoriami filozofii moralnej i wiązanej z nią filozofii prawa sta
ną się wolność, uprawnienie pojmowane w nowy sposób i kojarzone z arbitralną wolnością oraz 
władza przypisywana jednostce, kojarzona z jej „wolnościowym uprawnieniem” (zob. 
A. S. McGrade, Ockham and the Birth of Individual Rights, s. 150, oraz dyskusje de Lagarde’a, 
Vereecke’go i M. Villeya, La Geneese du droit subjectif chez Guillaume d’Occam, „Archives de 
Philosophie du Droit” 1964, 9, s. 97-127). Element ostatni, współbrzmiący z osłabieniem moral
nego znaczenia cnoty, jest podstawą powszechnie formułowanego sądu o Ockhamie jako inicja- 
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dążeniom Henryka VIII), jak Pierre d’Ailly i Jean de Gerson, akceptujący stanowi
sko nominalistyczne, akcentujący jedność, wolność i wszechmoc Boga, zwracający 
uwagę na błąd jurystów, którzy uznawali, że Bóg jest związany prawem wiecznym, 
nade wszystko jednak wzmacniający tendencje prowadzące do rozważań o prawie 
w oparciu o nowe kategorie55. Dyskusje na temat ustroju Kościoła, rychło przenie
sione do „konstytucjonalizmu cywilnego”, uzupełnione ideami utylitarystycznymi, 
które na grunt prawniczy wprowadzał zwłaszcza Durandus z St. Pouręain, wyzna
czały nowy kontekst, abstrahujący od prawnonaturalnego fundamentu rozumianego 
na sposób bliski tradycji scholastycznej. Powoli prawo ludzkie traciło dawne zako
rzenienie, jego podstawą stawała się natomiast korzyść publiczna - dwie odróżnia

torze subiektywistycznego „przewrotu kopemikańskiego” w filozofii prawa i myśli politycznej, 
który prowadził do negacji tradycyjnego stylu myślenia nieuprawniającego żadnej jednostki, 
osobliwie władcy, do działań zakłócających harmonijne relacje wynikające z niezmiennego pra
wa przedmiotowego (wiecznego i naturalnego), tak istotnego dla zrozumienia treści statycznego 
ładu jako punktu odniesienia porzucanego stopniowo w XVI w. przez myślicieli angielskich, 
a kojarzonego zarówno ze scholastycyzmem, jak i - ogólniej - z dziedzictwem średniowiecz
nym (zob.: A. S. McGrade, Ockham and the Birth of Individual Rights, s. 151). Istotnie, 
u Ockhama uprawnienie nie jest już wiązane z tym, co prawe, co kształtowane przez wzgląd na 
wspólne dobro całości ogarniającej jednostkę z niego korzystającą. Uprawnienia, kojarzone te
raz z wolnością jako władzą podmiotu moralnego, włączone zostają w indywidualizowaną istotę 
tego podmiotu, który w wolny sposób korzysta z nich, niezależnie od tego, czy mowa o Bogu, 
parlamencie, królu czy obywatelu. Choć Ockham nie wyciąga ostatecznych konsekwencji 
z przyjętych założeń, nie zastępuje jeszcze statycznego ładu kosmicznego obejmującego świat 
polityczny sztuczną konstrukcją kreujących ten świat jednostek obdarzonych indywidualnymi 
uprawnieniami ani nie przyznaję im pełni „władzy” w zakresie określania rzeczywistości poli
tycznej, to krytyczna warstwa jego doktryny otwiera perspektywę innego porządkowania relacji 
między prawem i wolnością, uprawnieniami i cnotami. Przyjmując terminologię Lyonsa, należa
łoby rzec, że przygotowywał on z jednej strony uzasadnienie negacji obiektywistycznej koncep
cji normatywnej właściwej tradycji arystotelesowsko-tomistycznej (podjęte przez wielu myśli
cieli protestanckich także w Anglii), z drugiej zaś wskazywał miejsce nie tylko dla „uprawnienia 
pasywnego”, niewiązanego z władzą (dominium), ale i dla nowej kategorii „uprawnienia aktyw
nego”, wiązanego z władząjednostki, w sferze posiadanego uprawnienia swobodnie decydującej 
o sobie (niekiedy wskazuje się, że właśnie ten element jego refleksji stał się podstawą tak formu
ły „Boskiego uprawnienia jednostki” choćby do stawiania czynnego oporu, uzasadnianego już 
przecież przez św. Tomasza, jak i formuły „Boskiego uprawnienia króla”, uzasadniającego nie
które przynajmniej formuły monarszego absolutyzmu wypracowane istotnie dopiero w XVI w., 
zwalczane przez przedstawicieli katolickiej szkoły z Salamanki m.in. w trakcie sporów toczo
nych na początku kolejnego stulecia z królem Anglii Jakubem I Stuartem, poprzedzonych jednak 
wystąpieniami skierowanymi przeciwko królowi Henrykowi VIII, w tym jednak przypadku wią
zanych głównie z przyjmowaną przez niego i jego otoczenie tendencją erastiańską (D. Lyons, 
The Correlativity of Rights and Duties, „Nous” 1970,4, s. 48)).

55 Zob. nade wszystko dwa teksty Francisa Oakley’a: The Political Thought of Pierre 
d’Ailly. The Voluntarist Tradition, New Haven 1964, passim, oraz Medieval theories of natural 
law: William of Ockham and the significance of the voluntarist tradition, „Natural Law Forum” 
1961,6, s. 65-83.
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ne dotąd zasady: natura i użyteczność, spotykały się w szerszym uogólnieniu, za 
którym najczęściej stał zrazu woluntarystyczny pogląd o Bogu jako wszechmoc
nym prawodawcy. Bóg nie stwarza niezmiennej natury i nie wyznacza tym samym 
podstawy dla odpowiadających jej, rozpoznawanych przez przyrodzony rozum 
człowieka również niezmiennych a rozumnych praw, których niepodobna łamać, 
jeśli chce się postępować racjonalnie, niekiedy wbrew użyteczności lub praktycz- 
ności działań na rzecz tego, co publiczne lub wspólne (była to dystynkcja istotna 
dla niektórych myślicieli angielskich)56. Konsekwentnie, także pojęcie uprawnienia 
traciło dawną konotację i zaczęło być relacjonowane wyłącznie do prawa stanowio
nego lub było wiązane z problemem prerogatyw, stając się jedną z centralnych ka
tegorii doktryn absolutystycznych, zwłaszcza w wersji przyjętej przez zwolenni
ków koncepcji Boskiego uprawnienia królów (o której także będziemy wspominać). 
Tendencja krytyczna wobec tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, wyraźna u my
ślicieli XIV w., zostanie poważnie wzmocniona w okresie renesansu dzięki rewita
lizacji stanowisk znajdowanych w rzymskiej myśli politycznej z jej zainteresowa
niem refleksją o uprawnieniu właścicielskim, czego skutkiem będą m.in. postulaty 
usunięcia prawa pospolitego (common law), kształtującego się w długim okresie, 
sięgającego rozwiązań narzuconych przez normańskich najeźdźców i przyjęcia 
w jego miejsce prawa rzymskiego (cywilnego). Prawdopodobnie z tym „przesunię
ciem zainteresowań” można też wiązać, stwierdzony uprzednio u Erazma, prymat 
namysłu nad władcą wobec refleksji nad niezmiennym ładem. Myśliciele angielscy 
naśladujący twórców włoskich (np. Patriziego i Rondinelliego) istotnie bardziej in
teresować się będą zagadnieniem cnotliwości władców niż rozważaniami o nie
zmiennym ładzie, mimo iż problem ładu wciąż pojawiać się będzie w ich pracach, 
a nawet - jak staraliśmy się ukazać w szkicu wstępnym - będzie w całej myśli an
gielskiej XVI w. odgrywać rolę najważniejszą. Zauważmy jednak, że skutki wspo
minanego „przesunięcia” ujawniały się także w kierowaniu namysłu nie na „gatu
nek” obejmujący i rządzonych, i rządzących, ale raczej na pierwszych jakby 
kosztem drugich. Akcentowanie różnic wymagań stawianych rządzącym i rządzo
nym, wykazywanie, że cnotą obywateli jest posłuszeństwo wobec nakazów wszel
kich rządzącego, którego dzielność - niby Machiavellowskie virtu - należy ujmo
wać w związku z kreatywną mocą, uzdalniającą władcę do zwalczania wrogów lub 
ustanawiania nowego ładu normatywnego, również może być kojarzona z osłabia
niem znaczenia refleksji o tym, co niezmienne, gatunkowe właśnie; refleksji porzu
canej przez Erazma i jego angielskich naśladowców na rzecz namysłu nad tym, co 
empirycznie uchwytne, wymagające poprawy w kierunku ładu doskonalszego. 
Choć jednak Erazm, podobnie jak Machiavelli, czynił „pokój doczesny” głównym 
elementem poszukiwań, a zarazem głównym wymaganiem stawianym polityczne
mu władcy, to u autora Księcia, inaczej niż u humanistów chrześcijańskich, lista ja

56 Zob. B. Tierney, Public expediency and natural law: a fourteenth-century discussion on 
the origins of government and property, [w:] Authority and Power..., s. 167-182.
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kości moralnych, jakie winien posiadać władca, obejmująca z jednej strony zbiór 
tradycyjnych cnót, z drugiej zaś hojność, świetność, łaskawość i zabraniający wia- 
rołomstwa honor, nie jest już niesprzeczna57. Jednak tradycja humanistyczna, dla 
której cnoty nadal stanowiły centralny element refleksji także w obszarze myśli po
litycznej, podtrzymywana przez humanistów północnych krajów Europy 
(Guillaume Bude, ale także humaniści aktywni w Anglii, jak Erazm, More, Elyot 
i Starkey), bacząca uważniej na problem przemiany serca władcy niż na problemy 
instytucjonalne, zrównywała virtu z posiadaniem głównych cnót, czyniąc ją jako
ścią uzdalniającą do osiągania najszlachetniejszych celów, niewiązanych jedynie 
z bieżącą skutecznością polityczną, wciąż uwzględniających wymiar relacji do 
Boga. By „utrzymać państwo” władca miał być chrześcijaninem i działać zgodnie 
z regułami ustalanymi w oparciu o treści znajdowane w klasycznym dorobku 
przedchrześcijańskim i późniejszym, chrześcijańskim zarazem58. Choć „erazmia- 
nie” zgodziliby się na tezę Machiavellego, iż władca winien dbać o swą wielkość 
i sławę, o których decydują wewnętrzne właściwości, to z pewnością zanegowaliby 
zarówno jego przywiązanie do przebiegłości i łatwość uzasadniania stosowania si
ły59, jak i przekonanie o możliwości osiągania wielkości przez kultywowanie in
nych cnót niż chrześcijańskie60. W istocie ich dyskusja z „realizmem” bliskim 
Machiavellemu i jego naśladowcom ogniskowała się jednak wokół pojęcia utilitas 
publica: o ile chrześcijańscy humaniści łączyli problemy prawa i cnoty z trwaniem 
(przynajmniej ostatecznie, jako wzorzec) statycznego ładu, harmonii i pokoju, uza
leżniając ustanowienie dobrze uporządkowanej wspólnoty od powszechnej cnotli- 
wości, a zarazem negując możliwość uzasadnienia działań podejmowanych wbrew 
wymaganiom sprawiedliwości dla osiągnięcia większych korzyści politycznych, 
o tyle Machiavelli ograniczał, by nie rzec obniżał, punkt odniesienia do poziomu 
jedynie politycznego (utrzymanie wspólnoty lub budowa nieistniejącego dotąd pań
stwa). O ile pierwsi, nawet odchodząc od „politycznej etyki cnoty i prawa” właści
wej Akwinacie, podnosili, iż działanie uprawnione musi znajdować oparcie w spra
wiedliwości, która zakreśla granice użyteczności publicznej, o tyle drugi (a za nim 
także angielscy „makiaweliści”) otwarcie uzasadniał możność podejmowania dzia

57 Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, 1.1, Cambridge 1978, s. 125- 
-128.

58 Dość wspomnieć pisma Giovanniego Botero i Antonia de Guevary z jednej strony, z dru
giej zaś, analizowane wkrótce, dzieło Sir Thomasa More’a.

59 F. Gilbert, Machiavelli and Guicciardini: Politics and History in Sixteenth Century 
Florence, Princeton, NJ 1965, s. 152 i n.

60 Zob. M. Machiavelli, Książę, przeł. W. Rzymowski, Wrocław 1969, rozdz. XV- 
-XVIII. Por. m.in. prace: J. H. Hextera (The Loom of Language and the Fabric of Imperatives: 
The Case of „II Principe" and,, Utopia”, „The American Historical Review” 1964, 68, s. 956- 
-957), J. G. A. Pococka (The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and 
the Atlantic Republican Tradition, Princeton, NJ 1975, s. 166 i 177) oraz Q. Skinnera (The 
Foundations..., 1.1, s. 138 i 189).
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łań naruszających wymagania znanej tamtym sprawiedliwości61. Fakt, że 
Machiavelli, jak zobaczymy w dalszych wywodach myśliciel niezwykle ważny dla 
Anglii Henryka VIII, redukował prawo do roli narzędzia osiągania celów politycz
nych, uprawomocniając roztropność jako sprawność wyzutą z moralnych odnie
sień, zogniskowaną na umacnianiu trwania całości politycznej, ma w tym przypad
ku znaczenie decydujące: dla ochrony interesów wspólnoty roztropny, ale 
i cnotliwy władca może decydować o podjęciu działań niezgodnych z miarami 
„przyrodzonej sprawiedliwości” określającymi treść uprawnionych zachowań 
z jednej, zaś z drugiej, kontekst dla tradycyjnych (chrześcijańskich) dzielności mo
ralnych; może on zarazem uprawniać własne poczynania, skoro brak wiecznego 
i niesprzecznego z nim naturalnego prawa przedmiotowego, które stanowiłoby 
miarę dla jego przyjęcia w nieautonomicznym uprzednio „świecie politycznym”62; 
świecie, który w ujęciu florenckiego myśliciela zyskiwał niezależność, choćby - 
jak niekiedy próbuje się przekonywać - miały być w nim realizowane przez władcę 
cnoty znane rzymskim stoikom, osadzane zatem w tradycji klasycznej, przedchrze
ścijańskiej, ujawniające jego predylekcję do jednej tylko z dwóch tradycji łączo
nych przez chrześcijańskich humanistów63. Przypomnienie z jednej strony dokonań 
Ockhama, z drugiej zaś Machiavellego ma nas nie tylko przygotować do analizy 
dokonań myślicieli angielskich aktywnych za panowania Henryka VIII i jego dzie
ci, ale także uświadomić charakter stanowisk, które w dominujących dzisiaj inter
pretacjach w brytyjskiej nade wszystko literaturze przedmiotu mają dla zrozumie

61 Analogiczne stwierdzenia znajdujemy jednak w XVI w. u biskupa Stephena Gardinera, 
który - powołując się na Machiavellego - twierdził, że władca w razie konieczności politycz
nej (tj. dla utrzymania państwa) może działać wbrew miłosierdziu, religii i wierze', podobne tezy 
głosili także Guillaume Du Vair po doświadczeniach francuskich wojen religijnych oraz Justus 
Lipsius, który roztropność wyraźnie podporządkowywał wymaganiom politycznym twierdząc, 
że władca może działać jak lis, gdy tylko dobro i korzyść publiczna tego wymaga (zob. szerzej 
Q. Skinner, The Foundations of Modem Political Thought, 1.1, s. 252 i n.).

62 Krytyka teleologicznych, racjonalistycznych i realistycznych założeń fundujących właści
wy przedstawicielom tradycji arystotelesowsko-tomistycznej sposób myślenia o relacjach mię
dzy prawem, uprawnieniami i cnotami doprowadziła do zmian w kilku kluczowych obszarach. 
W etyce, a za nią w namyśle prawniczym, pozycję cnót zajmować zaczęły powinności, które 
nie usprawniały podmiotu moralnego, lecz pojawiały się w jego skażonych władzach w postaci 
praw nieodnoszonych już i niemiarkowanych przez naturalne skłonności; „indywidualizacji mo
ralnej” towarzyszył proces budowania koncepcji uprawnień, w obrębie których człowiek mógł 
działać jako autonomiczny podmiot posiadający możność swobodnego decydowania o wyborze 
odpowiednim lub nieodpowiednim do wymagań stawianych przez normy zewnętrzne, za któ
rymi stała sankcja przymusu. Proces ten zakończył się wraz z prezentacją koncepcji nie tylko 
wykluczającej ujmowanie cnoty w sposób właściwy tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, ale 
i odwracającej relację prawa i uprawnienia, skoro prawo przestało poprzedzać uprawnienie, co 
spowodowało ustalanie się alternatywy „etyka prawa” a „etyka cnoty” (zob. w szczególności 
W. Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin, Hamburg 1980, s. 230 i n.).

63 Na temat relacji humanistów do chrześcijaństwa interesujące uwagi formułuje Paul Oscar 
Kristeller w pracy Renaissance Thought and Its Sources (s. 66-81).
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nia refleksji epoki Tudorów znaczenie decydujące choćby jako kluczowy dla niej 
punkt odniesienia.

4. W przekonaniu większości historyków myśli politycznej, wbrew kierun
kowi rodzącemu się wraz ze wzmacnianiem tendencji zapowiadanych przez 
Ockhamowski sposób myślenia, kontynuowany w poważnej mierze przez 
Machiavellego, angielscy myśliciele epoki Tudorów nie traktowali jednak jeszcze 
świata politycznego jako w pełni autonomicznej dziedziny zdominowanej przez 
działania nakierowane na „użyteczność doczesną”, by nie rzec „polityczną”, a nie
koniecznie „prawe”64. Owszem, omawiani wkrótce Morę i Elyot będą kłaść więk
szy nacisk na wiedzę praktyczną niźli teoretyczną, eksponując krytycyzm w stosun
ku do zbytniej ufności w możliwości poznawcze przyrodzonego rozumu człowieka, 
znajdowanej u scholastyków, a obcej Ockhamowi, także u nich Znajdziemy zainte
resowanie praktycyzmem typowym dla wielu humanistów już w XV stuleciu, jed
nak wciąż będą oni zainteresowani także tym, co scala jednostki w pewną osiągal
ną całość, choćby miała to być całość wyśnionej wyspy lub wspólnota przyjaciół65. 
Z pewnością świadomi oni byli tego, że dawna wspólnota spojona wiarą zaczęła 
się już dzielić na względnie niezależne jednostki o charakterze regionalnym, po
łączone więzami językowymi, etnicznymi, słowem więzami naturalnymi i że koja
rząca się z tym procesem kategoria „suwerenność narodowa” stanowiła już zaczyn 
rozkładu, dezintegracji i rozbicia tego, co kiedyś tworzyło pojęciowo niepodziel
ną całość66. Jednak znakomita większość angielskich myślicieli wciąż osadza
ła swe „polityczne” rozważania w szerszym kontekście ładu o swoistym walorze 
hierarchicznym, którego intelektualne źródła znajduje się częściej w pismach św. 
Augustyna i chrześcijańskich neoplatoników niźli Arystotelesa czy św. Tomasza. 
Publicyści henrycjańscy mieli zwykle przyjmować, że ład ten ma charakter Boski 
i że pojawił się w następstwie aktu Jego woli (określanej przez Jego rozumność), 
która porządkuje również struktury i działania swoiście polityczne, odnoszące się 
do poszczególnych wspólnot politycznych67, ich władców i podejmowanych przez 

64 Zob. w szczególności A. Grafton, L. Jardine, From Humanism to the Humanities, 
London 1986, zwłaszcza s. 154-197.

65 Dodajmy, posiłkując się ustaleniami Domańskiego, że także angielskich humanistów 
nadzwyczaj interesował „personalistyczny” walor filozofowania, idea osobowości jako wzór 
praktycznej etyki, skoro tak wiele miejsca poświęcać będą problemowi należytego „ukształce- 
nia” nie tylko zresztą umysłu władcy. Szczególnie u Morę’a Znajdziemy też ześrodkowaną na 
temacie godności jednostki wiązanym z jej szczęśliwością refleksję etyczno-antropologiczną 
(J. Domański, „Scholastyczne” i „humanistyczne"..., s. 250-252).

66 W. Ullmann, Średniowieczne korzenie..., s. 187.
67 Zasadniczo nie używamy kategorii „państwo”, mając w pamięci istotne spostrzeżenia 

Waltera Ullmanna, znakomitego historyka średniowiecznej myśli politycznej, który w przy
woływanej już pracy Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu wykazał, iż pojęcie 
Państwa jako bytu samoistnego, tworzącego organiczną całość i niezależnego, będące w istocie 
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nich działań prawodawczych, administracyjnych i jurydycznych względem ich 
członków. Pytanie: czego chciał Bóg? nadzwyczaj często pojawiało się w pismach 
polemistów traktujących o władzy politycznej i jej granicach, stanowiąc nie tyl
ko centralne zagadnienie ówczesnego systemu edukacyjnego, ale także określając 
wybory kategorii wykorzystywanych w rozważaniach z zakresu myśli politycznej 
dotyczących w szczególności tytułu do sprawowania władzy; z pytaniem tym wią
zała się nawet refleksja o celach i sposobach działania władcy politycznego, po- 
stulatywnie w możliwie wielkiej mierze przypominającego w swych działaniach 
względem rządzonej wspólnoty samego Boga władającego stworzeniem. Angielscy 
myśliciele hołdujący temu „konserwatywnemu” lub wręcz „restauracyjnemu” na
stawieniu, które wymagało raczej przywrócenia tego, co utracone niż budowy no
wej rzeczywistości68, sięgać mieli najczęściej po uwagi Erazma na temat wykształ
cenia chrześcijańskiego księcia, w których to, co powinne próbuje się uzgadniać 
z tym, co realne, by ustalić sposób, w jaki działać winien chrześcijański władca, 
by wzmocnić, a nie osłabić istniejący ład o proweniencji boskiej, by zrealizować 
wymagania humanitas Christiana, by wreszcie zwalczyć istniejące niedomagania 
i usunąć konflikty interesów, które Machiavelli zaczął rychło czynić ośrodkiem re
fleksji politycznej69.

zwielokrotnieniem cech indywidualnego obywatela, nie pojawia się jeszcze w związku z ideą 
odrodzenia czy renesansu, gdyż uprzednio nie istniało w Europie nic, co odpowiadałoby tej sa
modzielnej jednostce. Jako, mówiąc językiem Pawiowym, „ nowe stworzenie ", jako nowy, zbio
rowy organizm o charakterze politycznym i prawnym, Państwo miało się dopiero wyłaniać, choć 
pozwalające na jego pojawienie się zjawiska, związane z odrodzeniem człowieka naturalnego, 
jego powrotem do statusu, który pozwalał mu pełnić funkcje obywatelskie, dokonywał się wła
śnie w okresie renesansu (tamże, s. 174).

68 Zob. szerzej G. R. Elton, Reform and Reformation. England 1509-1558, Cambridge, 
Mass. 1977, s. 5 i n.

69 F. Raab, The English Face of Machiavelli. A Changing Interpretation 1500-1700, 
London-Toronto 1964, s. 9-13.

Orientacja ta była szczególnie bliska autorom kilku prac poświęconych pro
blemom politycznym powstałym w ciągu nieco ponad półwiecza od śmierci Johna 
Fortescue w 1476 r.: Edmundowi Dudley’owi (14627-1510, autorowi The Tree of 
Commonwealth z lat 1509-1510), Thomasowi More’owi (Utopia z 1516 r.) ¡Tho
masowi Elyotowi (The Boke named The Governour z 1531 r.). Nie tylko jednak 
ci autorzy, którym poświęcimy pozostałą część niniejszego szkicu, ale także licz
ni przedstawiciele następnego pokolenia uznawani są za spadkobierców Erazma 
i kontynuatorów chrześcijańskiego humanizmu. Tacy autorzy, jak Lupset oraz 
mniej znani Pace i Clerk (wszyscy należący do środowiska Wolsey’a) związa
ni będą z dworem królewskim, inni natomiast, jak Cheke i Ascham (obaj wie
le zawdzięczający Catherine Parr), uczestniczyć będą aktywnie w reformowaniu 
Kościoła i edukacji. Warto też zaznaczyć, że przekonując o zasadności rozwodu 
Henryka VIII z Katarzyną Aragońską, Thomas Cromwell korzystać będzie z pomo
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cy znamienitych przedstawicieli drugiej generacji „erazmian” lub chrześcijańskich 
humanistów, jak Morison, Taverner i Cox, Parnell i Berthelet, przygotowanych do 
wytaczania racji skierowanych przeciwko duchowieństwu Kościoła rzymskiego, 
uwalnianych jednak z kontekstu przyjmowanego jeszcze przez autora jakże ważne
go dla nich dzieła Enchiridion militis Christian?0.

5. Edmund Dudley70 71, niepopularny „minister” króla Henryka VII, pisał swe 
dzieło w Tower, gdy nowy monarcha Henryk VIII, decydował o jego egzekucji.

70 Zob. zwłaszcza M. Todd, Christian Humanism..., s. 44-46 (warto odnotować, że w tej
że pracy znajdujemy krytyczną uwagę dotyczącą stanu literatury przedmiotu, jako że nie od
zwierciedla ona „ciągłości” oddziaływania „ruchu erazmiańskiego”, dzieląc zwykle angielską 
kulturę intelektualną XVI w. na okresy, ściślej zaś poszczególne generacje; i tak, zdaniem m.in. 
Keamey’a, Curtisa i Costello, w pierwszym pokoleniu jej twórców dominował jeszcze schola- 
stycyzm, w drugim dopiero humanizm, w trzecim „ramizm” (stanowisko ukształtowane głównie 
pod wpływem Petera Ramusa, a właściwie Pierre’a de la Ramée, 1515-1572, którego założe
nia teoretyczne przedstawia w interesującym szkicu znakomity badacz renesansu Peter Mack 
w rozdz. XVII Renaissance Argument. Valla and Agrícola in the Traditions of Rhetoric and 
Dialectic, Leiden 1993, s. 334-355), a pod koniec stulecia, zatem u kresu panowania Elżbiety I, 
nastąpiła swoista rewitalizacja scholastycyzmu; co więcej, uznaje się zwykle, że w fazie huma
nistycznej, dotyczącej - jak widzieliśmy - tylko drugiej generacji autorów aktywnych w XVI w., 
pierwsza faza, z najważniejszym w niej wystąpieniem Elyota, charakteryzowana jest jako 
„dworska” (dominuje w niej aspekt służby królowi wykształconych przedstawicieli gentry), dru
ga natomiast - kojarzona najczęściej z wystąpieniem Lawrence’a Humphrey’a, wspominanym 
w szkicu, poświęconym koncepcjom wspierającym z czasów Elżbiety I - ma być zdominowana 
przez problem „reformy politycznej” polegającej na wykorzystaniu członków „nowej arystokra
cji cnoty”, osobliwie prawników sądów królewskich. Wyróżnienie dwóch etapów w „generacji 
humanistów” ma być zasługą nade wszystko Lawrence’a Stone’a i Jamesa McConiki (skądinąd 
warto zauważyć i to, że McConica uchodzi za sprawcę rewitalizacji ujęcia, zgodnie z którym 
w elżbietańskim Oksfordzie tradycje humanistyczną kontynuować mieli zdeklarowani arystoteli- 
cy John Case i John Rainolds). Zob. również R. Tuve, Elizabethan and Methaphysical Imagery, 
Chicago 1947, passim.

71 Edmund Dudley urodził się ok. 1462 r. w rodzinie blisko związanej z rodem Lancastrów, 
dzieciństwo spędził prawdopodobnie w rodzinnym majątku w Atherington, następnie przebywał 
w Winchester, a od 1476 r. w Oksfordzie, gdzie później miał studiować prawo (pozostając pod 
opieką wuja, biskupa Durham, od 1483 r. pełniącego godność kanclerza tamtejszego uniwer
sytetu); po krótkich studiach uniwersyteckich (przerwanych przed ukończeniem 19 lat) zdoby
wał doświadczenia prawnicze w Inn of Chancery, a mimo że nie był zamożny, w 1496 r. został 
jednym z Under-Sheriffs of London jako człowiek znany i o szanowanym umyśle. W styczniu 
1504 r. został wybrany spikerem niższej izby ostatniego parlamentu zwołanego przez króla 
Henryka VII, a już kilka miesięcy później stał się członkiem Tajnej Rady Królewskiej, której 
od 1506 r. przewodniczył. Podejrzany o istotne powiększenie majątku kosztem skarbu królew
skiego w związku z udziałem w komisjach prawników i zarządców skarbowych dokonujących 
przeglądu majątków panów feudalnych, wkrótce po śmierci Henryka VII, bo w kwietniu 1509 r., 
został aresztowany wraz z Sir Richardem Empsonem, także członkiem komisji (obu oskarżono 
o zdradę stanu i zgładzono, jak przyjmują historycy głównie dlatego, że Henryk VIII zabiegał 
o popularność, którą miała mu przynieść egzekucja podejrzewanych o korupcję urzędników). 
Dudley był ojcem Johna Dudley’a, późniejszego księcia Northumberlandu.
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Zdaniem niektórych historyków dzieło The Tree of Commonwealth12 może być 
traktowane jako zapowiedź teoretycznych podstaw „Nowej Monarchii”, uwzględ
niających w pewnej mierze elementy „realistyczne” wprowadzane do refleksji 
politycznej na kontynencie przez autorów włoskich (zwłaszcza Machiavellego)72 73 74. 
Pomijając jednak to, że Dudley - paradoksalnie, biorąc pod uwagę koleje jego losu 
- obszernie argumentuje na rzecz wypełniania przez wszystkich urzędników i in
nych członków wspólnoty politycznej ciążących na nich powinności, atakując za
razem sankcjonowanie przez prawo ich nadużyć i zalecając królowi podejmowanie 
w tym względzie interwencji, istotne wydaje się jego przywiązanie do ujęć właści
wych teoretykom angielskim aktywnym w późnych wiekach średnich. Od swych 
angielskich poprzedników przejmuje on bowiem zarówno tradycyjny podział spo
łeczeństwa na trzy stany: pospolity lud, lordów i duchowieństwo (commons, lords, 
clergy) jak i tezę, iż każda jednostka wykonywać ma te tylko działania, jakie obo
wiązki i warunki na nią nakładają związane z pełnionym przez nią urzędem™. Ta 
prosta i statyczna wizja ładu, który z jednej strony określa role wszystkich jedno
stek jako „urzędników” społecznej i politycznej całości, z drugiej zaś określa obo
wiązki każdej z nich, staje się głównym punktem odniesienia w formułowanych 
przez autora krytycznych uwagach dotyczących stanu Anglii. Z jednej strony znaj
dujemy opis nie zainteresowanej sprawami ogólnymi, a tym mniej sprawami kró
lestwa, niedouczonej i aroganckiej szlachty75, z drugiej jeszcze bardziej krytycz
ny obraz chłopów, jak szlachta baczących jedynie na własne sprawy, niechętnych 
członkom wyższych warstw, skłonnych za to do podjęcia każdej rebelii, nawet wsz
czętej i kierowanej przez tego, kto pragnie jedynie zająć stanowisko tych, których 
uśmierci76 77. Tymczasem, jak zauważa Dudley, rzeczpospolita lub wspólnota (comon 
welth), którą wieńczy król sprawujący władzę pochodzącą od Boga, nazywany na
wet przez autora przez Boga ustanowionym, tworzona jest przez jednostki tworzą
ce jedność spojoną ogólnie obowiązującym ładem niepochodzącym przecież od 
człowieka, a uzasadniającym zwierzchnią pozycję władcy. Wszyscy poddani mają 
obowiązek posłuszeństwa wobec tak umocowanego króla, który związany jest ze 
swymi poddanymi postanowieniem bożym, nakazującym mu, by strzegł ich i wspo
magał ich rozwój tak dałece, jak leży to w jego mocy11. Bogactwo i potęga władcy 
wiążą się nie tylko z jego nadzwyczajną pozycją zajmowaną w królestwie, łączącą 
go z Bogiem bez czyjegokolwiek pośrednictwa (Dudley nie wspomina o elekcji ani 
ewentualnym pośrednictwie duchowieństwa, choćby papiestwa), ale także z bogac
twem i potęgą jego prawdziwych poddanych, bo choć są oni poddanymi króla, to 

72 E. Dudley, The Tree of Commonwealth, red. D. M. Brodie, London 1948.
73 C. Morris, Political Thought in England, Tyndale to Hooker, Oxford 1953, s. 14.
74 E. Dudley, The Tree of Commonwealth, s. 40.
75 Tamże, s. 44-45.
76 Tamże, s. 52-57 i 87-92.
77 Tamże, s. 31.
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stanowią także lud Boga', Boga, który ustanowił dla nich Księcia, by ich chronił 
i by oni byli mu posłuszni^.

Wskazywane przez Dudley’a powiązanie trzech poziomów: Boga, króla (księ
cia) i poddanych pozostających w relacji zarazem do Boga i do króla, jest prze
jawem jego niezwykłego przywiązania do koncepcji ładu bliskiej wielu Anglikom 
na początku XVI w., przed jej „zdynamizowaniem” przez kilku myślicieli zali
czanych do grona twórców chrześcijańskiego humanizmu i przed jej porzuceniem 
przez innych, także nazywanych humanistami, którzy jednak osłabią, jeśli nie od
rzucą, poziom kojarzony z Bogiem. Ukazując więzi łączące jednostki występują
ce na wszystkich trzech poziomach, Dudley pragnie zapewne wyznaczyć podsta
wę dla dalszego rozumowania, zmierzającego do ukazania nie tylko znaczenia 
ładu o Boskiej ostatecznie proweniencji i roli księcia jako panującego z woli Boga 
i strzegącego swych poddanych, ale także do przedstawienia tytułowego „drze
wa rzeczpospolitej”; drzewa, którego odroślami są król i jego poddani, powiązani 
tak mocno, że istotnie stanowić mają jedność i to jedność, która wzrasta, rozwija 
się, kwitnie niemal pod warunkiem, że posiada mocne korzenie. Najważniejszym 
i głównym korzeniem tego drzewa w każdym królestwie chrześcijańskim, wywodzi 
autor, musi być miłość Boga, bo jedynie ci, którzy ją posiadają, są w stanie po
znawać Boga i ustanowione przez Niego prawa jako prawdziwi i pobożni ludzie19. 
Element znajdowany i u św. Augustyna, i u Erazma nie odnosi się jednak do tych, 
którzy - zgodnie z wieloma ujęciami istotnymi dla refleksji średniowiecznej - mie
liby być najlepiej przygotowani funkcjonalnie do utrwalania więzi z Bogiem, bo
wiem to nie biskupi są najmocniej wiązani z korzeniem miłości Boga, lecz książę.

78 Tamże.
79 Tamże, s. 31-32.
80 Tamże, s. 32-33.

Ta charakterystyczna teza, wskazująca na bliższą więź z Bogiem władcy świec
kiego niż duchowieństwa, a zapewne nawet nie wspominanego w tekście papie
ża, zostaje wsparta przez autora dwiema tezami, iż książę wyznacza biskupów i od 
jego cnotliwości i pobożności zależy z woli Boga stan rzeczpospolitej i wszystkich 
jej członków, zatem również duchowieństwa (którego stan i postępowanie nie jest 
tak istotne dla rzeczpospolitej, jak postępowanie władcy). Ostatni sąd zyskuje na 
znaczeniu, gdy Dudley przekonuje, że błędne postępowanie duchowieństwa jest 
w stanie „naprawiać” władca świecki, a jeszcze bardziej, gdy stara się wykazać, że 
władca może wykluczyć biskupów z grona doradców. Nie tylko jednak ta teza, ale 
także racja, którą wytacza autor The Tree of Commonwealth, zasługuje na uwagę, 
gdy znajduje się ją w piśmie powstałym tuż po rozpoczęciu panowania Henryka 
VIII, korzystającego w wielkiej mierze z często dziś stwierdzanego w literaturze 
antyklerykalizmu współczesnych Anglików: by uzasadnić swą tezę, Dudley przy
pomina, że miłość Boga, nie kierowana teraz od ludzi ku Niemu, lecz od Niego ku 
planowi doczesnemu, ujawnia się w księciu raczej niż w kapłanach78 79 80. Jak się wy
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daje, w wypowiedzi spisanej przez więźnia Tower dostrzec już możemy niewiel
kie zainteresowanie pośredniczeniem Kościoła w relacji między władcą świeckim 
i Bogiem, a nawet znaleźć zapowiedź jego prymatu wobec duchowieństwa, zwłasz
cza prymatu jurysdykcyjnego, uzasadnianego potrzebą dbania o zachowywanie 
wymagań ładu nie tylko przez duchowieństwo, ale także przez szlachtę, chłopów 
i mniej eksponowanych mieszczan81 82.

81 Interpretację tę potwierdza A. G. Dickens, kwestionując jednak zasadność przypisywania 
Dudley’owi miana „erastianina” z racji zbytniej „antykwaryczności” dokonanych przez niego 
ustaleń (A. G. Dickens, The English Reformation, London 1999, s. 111-112).

82 E. Dudley, The Tree of Commonwealth, s. 34-37.
83 C. Morris, Political Thought in England..., s. 14-16. Morris ogranicza się w istocie do 

powtórzenia treści krótkiego wprowadzenia pióra D. M. Brodiego, które zamieszczono w powo
jennym wydaniu dzieła Dudley’a, co charakterystyczne także dzisiaj, ponad pół wieku od wy
dania prac obu wspomnianych, wciąż brak bowiem monografii poświęconej myśli politycznej 
wspominanego autora.

Dudley wskazywał, że dla utrzymania ładu w rządzonej wspólnocie politycz
nej władca winien dążyć głównie do wzmocnienia wymiaru sprawiedliwości, dru
giego korzenia „drzewa rzeczpospolitej”. Podobnie jak u myślicieli wieków śred
nich, władca spełnia głównie zadania w zakresie jurysdykcji, występując, jawiąc 
się jako najwyższy sędzia9,1', przypisywana mu druga rola - „rządcy”, z pewnością 
nie jest jeszcze podstawą dla traktowania go jako „źródła prawa”. Choć właśnie 
z nią wiąże Dudley uprawnienie księcia do zmieniania niedoskonałych norm prawa 
pospolitego zgodnie z przewidywanymi w nim procedurami, to przecież wymaga, 
by zarówno wszyscy poddani, jak i książę (nieponoszący odpowiedzialności przed 
żadnym organem działającym obok niego w królestwie) zachowywali obowiązują
ce a niedoskonałe prawo, określające w szczególności strukturę Kościoła. Władca, 
którego urząd przewidziany jest w niezmiennym, uniwersalnym ładzie i którego 
osoba pozostaje w szczególnej relacji z Bogiem, ma być więc związanym regułami 
prawa pospolitego zarazem strażnikiem i sędzią niedoskonałego odzwierciedlenia 
ładu wszechrzeczy w angielskim prawie; ma podlegać tylko osądowi Boga, także 
ujmowanego w roli strażnika ładu i sędziego orzekającego wedle jego wymagań 
o winie gwałcących je władców83.

Choć Dudley wzywał króla do usunięcia wad i nadużyć duchowieństwa, do
starczając tym samym argumentów licznym krytykom kleru, to traktował monar
chę raczej jako obrońcę Kościoła powszechnego niż zwierzchnika partykularnego 
Kościoła narodowego. Książę, którego opisywał, z pewnością nie był jeszcze „de
pozytariuszem prawdy religijnej”, bowiem tylko w przypadkach skrajnych, a istnie
nie takich zdawał się stwierdzać Dudley w ówczesnej Anglii, mógł on stanąć ponad 
duchowieństwem, by doprowadzić do jego sanacji; sanacji raczej dyscyplinującej 
zachowania zewnętrzne niźli ulepszającej rozstrzygnięcia doktrynalne. Wprawdzie 
więc z The Tree of Commonwealth można znaleźć zalążki racji, które będą uzasad
niać nadciągające „reformy”, nie wiążą się one jednak z generalną zmianą orienta
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cji, skoro akcent położony jest na konieczny prymat jurysdykcyjny władcy świec
kiego wobec duchowieństwa (ale nie wobec papieża lub kierowanego przez niego 
Kościoła). „Prawda religijna”, będąca zresztą kolejnym (po miłości Boga i spra
wiedliwości) korzeniem „drzewa rzeczpospolitej”, inaczej niż u późniejszych my
ślicieli podążających wyraźniej w kierunku erastianizmu, uchwytna jest nie tylko 
dla księcia, ale także dla jego poddanych, zwłaszcza duchownych84.

84 E. Dudley, The Tree of Commonwealth, s. 37-38, 42-44 i 60-64.
85 Thomas More (Tomasz Morus) urodził się w Londynie 7 lutego 1478 (lub 1477) r. Jego 

ojciec, John More, pragnął dla syna kariery jurysty, dlatego wysłał go do St Anthony’s School, 
gdzie Thomas uczył się przez kilka lat podstaw gramatyki łacińskiej, a około dwunastego roku 
życia został paziem na dworze kanclerza Henryka VII, arcybiskupa Canterbury, od 1493 r. kar
dynała Johna Mortona (wspominanego z wdzięcznością także w Utopii). Dwa lata później po
jechał do Oksfordu, by studiować retorykę i logikę, konieczne w zawodzie prawnika. Około 
szesnastego roku życia wrócił do Londynu, gdzie studiował prawo w Inns of Court. W tym okre
sie pozostawał pod znaczącym wpływem środowiska humanistów renesansowych działających 
w Anglii tego czasu, sięgających do klasycznych tradycji rzymskich, jak John Holt czy John 
Colet, oraz greckich, jak William Grocyn, z którymi stykał się już to w Oksfordzie, już w Londy
nie na dworze Mortona, a w 1499 r. poznał również Erazma z Rotterdamu, gdy ten po raz pierw
szy odwiedzał Anglię. Prawdopodobnie More zamierzał w tym czasie zostać kapłanem, jak bo
wiem informują niektóre źródła, spędził kilka lat w klasztorze kartuzów o ścisłej regule, wybrał 
jednak w końcu inaczej. Ożeniwszy się w 1504 lub na początku 1505 r. More zaczął udzielać się 
w życiu publicznym (prawdopodobnie w 1504 i 1510 r. był członkiem izby niższej parlamentu), 
stale doskonaląc się w prawniczej profesji; w 1510 r. zaczął pełnić godność sędziego miejskie
go jako Undersheriff of London, w 1515, jako członek komisji handlowej (obok wspominanego 
w Utopii, a także na stronach niniejszego tomu Cuthbertem Tunstallem), reprezentował króla 
we Flandrii; tam spotkał Petera Gilesa (Piotra Egidiusza) i rozpoczął prace nad najważniejszym 
dziełem opublikowanym w 1516 r. w Lowanium, następnie w 1517 r. w Paryżu, w 1518 dwu
krotnie - uzupełnione o Epigrams - w Bazylei. W 1517 r. More został członkiem rady panują
cego od 1509 r. króla Henryka VIII i pełnił na jego polecenie misję dyplomatyczną w Calais; 
w 1521 uzyskał nobilitację i godność Under-Treasurer of the Exchequer, w 1523 został spe
akerem Izby Gmin i napisał wraz z Henrykiem VIII traktat krytyczny wobec Lutra, a w 1525 r. 
uzyskał godność kanclerza księcia Lancaster. Aż do 1529 r., gdy jako pierwszy nieduchowny 
mianowany został Lordem Kanclerzem, pełnił funkcję sekretarza króla. Tłumacz poezji greckiej 
i łacińskiej oraz biografii Pico della Mirandoli, autor niedokończonej, rozpoczętej przed Utopią, 
lecz pisanej także po ukończeniu tamtej pracy History of King Richard III (z której z pewnością 
korzystał Szekspir, a która - zdaniem R. W. Chambersa wyrażonym w jednej z najlepszych bio
grafii świętego Thomas More (London 1935, s. 117) - zawiera otwarty atak na skrajną niemoral- 
ność właściwą XVI w. i może być odczytywana jako jednoznaczna krytyka późniejszej akcepta
cji i racjonalizacji istniejącego stanu rzeczy przez Machiavellego, zresztą podobnie jak Utopia), 

6. O ile Erazm z Rotterdamu, uchodzący za twórcę podstaw teoretycznych hu
manizmu chrześcijańskiego bliskiego wielu myślicielom angielskim pierwszej po
łowy XVI w., nie opowiedział się wyraźnie ani po stronie „opcji konstytucjona- 
listycznej”, ani po stronie „opcji absolutystycznej”, uznając zasadność monarchii 
uzupełnionej elementami innych „czystych” form rządów, o tyle jego przyjaciel 
Thomas Morę85 dokonał w tym zakresie wyboru przynajmniej w planie teoretycz
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nym. Przyszły kanclerz królestwa, jeden z najważniejszych urzędników wpisanych 
w strukturę „rządu monarchicznego”, zarazem męczennik, który sprzeciwił się 
dążeniu króla do „polityzacji wiary”, przedstawił w najbardziej znanej pracy ide
alistyczną wizję wspólnoty politycznej mającej - jak się powszechnie przyjmuje - 
formę republikańską. Jego Utopia czy, jak głosi pełny tytuł, Książeczka zaiste zło
ta i nie mniej pożyteczna jak przyjemna o najlepszym ustroju państwa i nieznanej 
wyspie Utopii^, jest jednak różnie interpretowana. Niektórzy autorzy przekonują, 
że stanowi ona dojrzały owoc renesansowego chrześcijańskiego humanizmu, mimo 
że jej autor przyjmuje niekiedy rozstrzygnięcia odmienne niż Erazm; inni negują 
oryginalność myśli More’a, eksponując wręcz jej tożsamość z refleksją Erazma86 87, 

pozostał w pamięci potomnych przede wszystkim jako filozof moralny i polityczny, zwłaszcza 
zaś jako autor Utopić, należy jednak pamiętać także o tym, że w 1529 r. opublikował A Dialogue 
Concerning Heresies, zwrócony przeciwko Lutrowi i Tyndale’owi. Dnia 16 maja 1532 r. More 
zrezygnował z godności kanclerza na znak protestu przeciwko przyjęciu Submission of the 
Clergy, przyznającemu Henrykowi VIII veto wobec ustaw w sprawach Kościoła. W następ
nym roku król poślubił Annę Boleyn i został ekskomunikowany; 4 dni po tym, jak 13 kwietnia 
1534 r. More odmówił poparcia Act of Succession (na jego mocy dzieci zrodzone przez Boleyn 
zyskiwały prawa do tronu) osadzony został w londyńskiej Tower, gdzie napisał m.in. A Dialogue 
of Comfort against Tribulation, a następnie ścięty (6 lipca 1535 r.); Kościół wyniósł Morusa 
na ołtarze: beatyfikacji (wraz z Johnem Fisherem, biskupem Rochester) dokonał Leon XIII 29 
grudnia 1886 r., a kanonizował go Pius XI 19 maja 1935 r., zatem czterysta lat po męczeńskiej 
śmierci, wspomnienie liturgiczne jego i Fishera przypada na 9 lipca. Dopiero kilkanaście lat po 
śmierci główne jego dzieło zostało wydane w przekładzie dokonanym na język angielski przez 
Robinsona, dedykowanym przez tłumacza w wydaniu z 1551 r. Williamowi Cecilowi (odgrywa
jącemu istotną rolę na dworze Edwarda VI); w kolejnym wydaniu, z 1556 r. (zatem w okresie 
panowania Marii Tudor, gdy Cecil nie pełnił urzędu), dedykacja ta została wycofana (zob. sze
rzej D. W. Baker, Divulgating Utopia: Radical Humanism In Sixteenth-Century England, 1508- 
-1596, New York 1994 oraz tenże, Topical utopia: radicalizing humanism In sixteenth-century 
England, „Studies in English Literature, 1500-1900” 1996, 36).

86 Słowo „utopia”, które stalo się znane po opublikowaniu po łacinie pracy More’a w grud
niu 1516 r., utworzone zostało przez niego z greckiego ou - „nie” oraz topos - „miejsce”, w ten 
sposób otrzymano zlatynizowaną formę: stanowiące wyspę „Miejsce, którego nie ma” zlokalizo
wane zostało przez More’a gdzieś w Nowym Świecie. Jednak rzeczownik ten znalazł się wkrót
ce w powszechnym użyciu w znaczeniu „doskonałego państwa”, głównie w związku z pełnym 
tytułem podanym przez autora informującym, że jego praca traktuje o najlepszym stanie wspól
noty i nowej wyspie Utopii (Concerning the Best State of Commowealth and the New Island 
Utopia)', jeśli przypomnimy sobie rozważania dotyczące kształtowania się nowożytnego pojęcia 
państwa (state) zawarte we wstępie do niniejszej książki, pojmiemy racje, dla których tłumacze
nie wskazujące, że More opisuje najlepsze z możliwych państw, a nie najlepszy z możliwych 
stanów wspólnoty, wydaje się nietrafne. Zauważmy również, że wziąwszy pod uwagę pełny 
tytuł, czytelnik mógł kojarzyć nazwę wyspy z innym jeszcze słowem greckim eutopia, ozna
czającym szczęśliwe lub fortunne miejsce; mógł również dostrzec, że nazwisko opowiadające
go o tym miejscu Rafała Hytlodeusza oznaczało „specjalistę od nonsensu” (zob. G. M. Logan, 
R.M. Adams, Introduction, [w:] T. More, Utopia, red. G. M. Logan, R.M. Adams, Cam
bridge 1989, s. xi).

87 Przypomnijmy, że Erazm pojawił się po raz pierwszy w Anglii w 1499 r., ale jego idee 
znał już wcześniej John Colet, który w tym czasie wykładał w Oksfordzie, podejmując bada
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a nawet uznając jego dzieło za próbę dopełnienia pozytywną wizją negatywnego 
obrazu współczesnych społeczeństw pozostawionego przez mistrza z Rotterdamu; 
wizją ukazującą ideał wspólnoty chrześcijańskiej uwolnionej od konfliktów i opar
tej na miłości wzajemnej88; jeszcze inni traktują dzieło More’a jako zgoła nieistot
ny epizod w dziejach renesansowej myśli politycznej89 albo wychwalają wszech
stronność ukazanego w niej projektu90, eksponując mnogość argumentów na rzecz 

nia nad tekstem Nowego Testamentu przy użyciu nowych metod, nie tyle dokonując egzegezy 
tekstu biblijnego, ile korzystając z wiedzy historyków rzymskich, by zrozumieć społeczeństwo 
czasów Jezusa. Już wtedy poznał też Erazma More, który w trakcie jego drugiej wizyty (1505- 
-1506) podjął z nim współpracę przy przekładzie utworów greckich na łacinę.

88 F. Caspari, zdaniem którego właśnie w „ Utopii ” More przedstawił bardziej wyrazisty 
i pełniejszy obraz humanistycznego państwa, społeczeństwa kierującego się ideami wspólnymi 
obu, niźli w jakimkolwiek miejscu uczynił to Jego przyjaciel Erazm, zwraca uwagę, że myśli
ciel z Rotterdamu przedstawił w Pochwale głupoty obraz „panowania bezrozumności”, a More 
uzupełnił w swym dziele jego wizję własną, pozytywną wizją wspólnoty w opinii humanistów 
doskonałej i dzięki temu dał poznać skutki panowania rozumu: społeczeństwo uporządkowane 
stosownie do wymagań rozumności i rządzone przez rozumnych ludzi - oto zasadnicza humani
styczna cecha pracy More’a (F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 50).

89 Zob. np. J. W. Allen (A History of Political Thought in the Sixteenth Century, London 
1928, s. 154-156), G. H. Sabine (History of Political Thought, New York 1961, s. 436- 
-437), a nawet D. W. Hanson (From Kingdom to Commonwealth. The Development of Civic 
Consciousness in English Political Thought, Cambridge, Mass. 1970), traktują oni dzieło 
More’a jako ilustrację ideału bliskiego współczesnym humanistom, niewnoszącą jednak niczego 
oryginalnego i dlatego niewartą szczególnej uwagi. Zwróćmy atoli już w tym miejscu uwagę 
na to, że More w pewnej mierze rozchodzi się z kojarzoną z imieniem Erazma chrześcijańsko- 
-stoicką koncepcją człowieka i wspólnoty politycznej, nie tylko mocniej niż jego niderlandz
ki przyjaciel eksponując znaczenie przyrodzonego rozumu ludzkiego, ale nadto pozwalając 
Utopianom stosować niecne środki w polityce zagranicznej, czego nie dopuszczał Erazm (zob. 
szerzej G. M. Logan, The Meaning of More's „Utopia", Princeton, NJ 1983, s. 232-237 oraz 
F. Caspari, Humanism and the Social Order..., zwłaszcza s. 45-46); dodajmy też, że More zda
je się wzmacniać niektóre aspekty krytyk sformułowanych uprzednio przez Erazma, w szcze
gólności ten, który wiąże się z problematyzacją znaczenia dziedzicznej arystokracji (zob. przede 
wszystkim R. P. Adams, Designs by More and Erasmus for a New Social Order, „Studies in 
Philology” 1945, 62, s. 131-146 oraz dalszą część niniejszego szkicu), z drugiej strony, iż nie ak
ceptował jego „teologicznego radykalizmu”, co było powodem kontrowersji między przyjaciół
mi i znalazło odzwierciedlenie także w Utopii (zob. nade wszystko R. Marius, Thomas More. 
A Biography, New York 1984, zwłaszcza s. 91-97), z trzeciej wreszcie, że - zdaniem kolejnych 
badaczy - okoliczności wskazują na bliską współpracę Erazma i More’a, także przy pisaniu 
Utopii i Pochwały głupoty (E. L. Surtz, The Praise of Wisdom. A Commentary on the Religious 
ad Moral Problems and Backgrounds of St Thomas More’s „ Utopia", Chicago 1957, s. 17-20).

90 Na zgodność wizji kreślonej przez More’a z koncepcjami współczesnych mu humanistów 
renesansowych, osobliwie Erazma, z którym pozostawał w szczególnie ścisłym związku w okre
sie przygotowywania Utopii, najbardziej przekonująco wskazuje F. Caspari (Humanism and 
the Social Order..., s. 50-52), różnice między ich koncepcjami eksponuje natomiast Q. Skinner 
(The Foundations..., t. I, s. 255-261). Badacze myśli renesansowej toczą też istotny spór o ad
resatów dzieła More’a: jedni, jak jezuita E. L. Surtz, są zdania, że zaliczali się do nich jedynie 
tworzący ówczesną elitę intelektualną humaniści; inni, jak R. P. Adams, iż byli nimi wszyscy 
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zniesienia własności prywatnej, pozwalających traktować przyszłego kanclerza 
Henryka VIII91 jako zwolennika już to socjalizmu, już komunizmu. Wydaje się 
jednak, że mimo poważnych rozbieżności interpretacyjnych sytuowanych na po
ziomie abstrakcyjnych uogólnień, należy zgodzić się ze zdaniem jednego z najbar
dziej wnikliwych badaczy myśli More’a, J. H. Hextera, i wraz z nim przyjąć, że 
Utopia stanowi swoistą syntezę wielu idei współczesnych92. Zdanie to jest o tyle 
interesujące, że skoro - jak stwierdziliśmy - na początku XVI w. konkurują już 
ze sobą dwie wizje ładu (statyczna i dynamiczna) oraz dwa projekty teoretyczne 
(„idealistyczny” i „realistyczny”), a chrześcijańscy humaniści nie dokonują między 
nimi oczywistych wyborów, to proponowana przez More’a złożona „synteza roz
proszonych idei” pozwala dostrzec zespół głównych kontrowersji występujących 
w początkowym stadium ewolucji angielskiej myśli politycznej pierwszej połowy 
XVI w.93. Dzieło More’a uznawane za jedną z najważniejszych pozycji w „ideali
stycznej” lub „utopijnej” literaturze politycznej nie tylko doby renesansu, zawiera 
wprawdzie rozważania poświęcone księciu, nie jest to jednak z pewnością władca 
opierający legitymację na urodzeniu, należący do dynastii wskazanej przez Boga. 
Choć także More kreślił w innych wypowiedziach ideał chrześcijańskiego dzie
dzicznego księcia honorującego prawo lub traktującego poddanych jako części wła
snego ciała94, to w stosunkowo wczesnym dziele, do dziś rozsławiającym jego imię, 
prezentował on nastawienie zasadniczo egalitarne i nie podejmował rozważań na 
temat ładu ustanowionego przez Boga; ładu, w którym legitymacja dla tak uzasad
nianej pozycji władcy byłaby osadzana. Ani tytuł do władania nad wspólnotą poli
tyczną, ani prawo nią rządzące nie miały też proweniencji bezpośrednio Boskiej, 
choć w obu przypadkach stworzona przez Boga natura decydowała ostatecznie 
i o zasadach poprawnego działania jednostki (w tym o jej posłuszeństwie wobec 
rządzących), i o głównych regułach ładu prawnego. Natura była jednak pojmowa
na osobliwie, a rozpoznanie jej wymagań przez przyrodzony, zatem niesięgający 
po dane Objawienia, rozum człowieka pozwalało na takie ukształtowanie wspólno
ty politycznej, że nikły w niej niedoskonałości wynikające nie tyle ze stworzenia, 
ile z błędnych, nierozumnych, bo przeczących naturze wyborów podejmowanych 
przez jednostki.

Anglicy; a jeszcze inni, jak Skinner, że praca adresowana była nie tylko do władców i elit, ale do 
członków wszystkich chrześcijańskich wspólnot politycznych, zatem nie tylko do Anglików.

91 O tym, że „cnotliwość i naukę” monarchy cenił More nadzwyczajnie, przekonuje jego 
list prawdopodobnie z 1518 r. do przyszłego męczennika Johna Fishera, cytowany w pracy 
D. Petsch, Tomasz Morus, Warszawa 1962, s. 180-181.

92 J. H. Hex ter, More’s „ Utopia”. The Biography of an Idea, New York 1952, s. 103.
93 Uporządkowaną prezentację rozmaitych interpretacji dzieła More’a przedstawia David 

Norbrook w pracy Poetry and Politics in the English Renaissance (London 1984), eksponują
cy „radykalny humanizm” autora Utopii i wskazujący na osłabianie przez niego dominujących 
przed jego wystąpieniem sposobów prowadzenia dyskursu politycznego (tamże, s. 8-37).

94 Zob. szerzej D. Baker-Smith, More’s,, Utopia”, London - New York 1991, s. 27-30.
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Przyjęcie relacji zapośredniczonej w naturze względem aktu stwórczego Boga 
oraz uznanie, iż człowiek jest zdolny rozwiązać zasadnicze problemy ładu instytu
cjonalnego i dzięki decyzjom swego rozumu usuwać przyczyny niepokojów i kon
fliktów, decydują o odmienności stanowiska More’a wobec koncepcji tradycyjnej, 
nazwanej w szkicu wstępnym statyczną; koncepcji uwzględniającej z jednej stro
ny kwestię współokreślania ładu przez Boga, z drugiej zaś problem intelektualnej 
i moralnej niedoskonałości człowieka, utrudniającej, jeśli nie uniemożliwiającej, 
ustanowienie trwałego pokoju między jednostkami inaczej jak przez zastosowanie 
treści owego ładu do porządkowania relacji wewnątrz poszczególnej wspólnoty 
politycznej stanowiącej jedynie fragment większej, ogarniającej także ją całości. 
W przedstawionej przez More’a wizji wspólnoty Utopian, mimo popularności in
terpretacji zmierzających w przeciwnym kierunku, nie jest już jednak realizowa
na dawna koncepcja jedni korporacyjnej, obejmującej wszelkie mniejsze i niższe 
„korporacje”, nie tylko włączone w strukturę wszechobejmującej całości, ale i pod
dane wymaganiom określającego ją ładu. Znajdujemy w Utopii, napisanej z inten
cją ofiarowania jej kardynałowi Wolsey’owi95, uzasadnienie konieczności istnienia 
zwierzchnictwa politycznego, zasadniczo jednak nie jest ono elementem natural
nym, nie wynika z gatunkowej skłonności człowieka do życia wspólnotowego, lecz 
stanowi konstrukcję ludzkiego rozumu. Ład idealnej wspólnoty zostaje uniezależ
niony nie tylko od „treści Bożych”, tak ważnych w ujęciu tradycyjnym, właściwych 
nie tylko Kościołowi jako korporacyjnej jedni wskazywanej przez chrześcijan wie
ków średnich, ale także w rychło pojawić się mających projektach protestantów. 
Tylko ład tej wyjątkowej (a nieistniejącej?) wspólnoty uznany zostaje za rozumny, 
bo uwolniony od dominacji właściwych upadłemu człowiekowi namiętności nie 
dzięki ubóstwieniu człowieka, lecz dzięki własnej działalności jego przyrodzonego 
rozumu usuwającego przyczyny wyborów podejmowanych przez powodujące się 
namiętnościami jednostki, a przy tym kierującego je ku temu, co pozamaterialne96. 
Zdaniem angielskiego humanisty jest to możliwe, mimo kierującej ku innemu roz

95 Zob. datowany w styczniu 1517 r. list More’a Do pewnej osobistości na dworze, którego 
fragment przywołuje Danuta Petsch w pracy Tomasz Morus, s. 175.

96 Interesującą dyskusję na ten temat przeprowadza J. H. Hexter w pracy The Vision of 
Politics... (s. 43-45), oddalając niezwykle popularną tezę o zasadniczo mediewalnym charakte
rze wizji zarysowanej przez More’a w Utopii, obejmującej także problem korporacyjności, przy
pisywaną R. W. Chambersowi, autorowi najbardziej znanej biografii Świętego (Thomas More, 
London 1935, zwłaszcza s. 131-133 i 257-258). W pracy Hextera znajdzie także czytelnik ar
gumenty przeciwko uproszczonym sądom o autorze Utopii jako zasadniczo bezkrytycznym na
śladowcy stanowiska św. Franciszka z Asyżu, zwolenniku życia wspólnotowego podobnego do 
zakonnego oraz wiary przeciwko rozumowi nowożytnych, wreszcie jako negatorze wszelkich 
tendencji bliskich myślicielom politycznym czasów Tudorów, głoszonych w dużej mierze przez 
H. W. Donnera w Introduction to „Utopia" (London 1945) oraz W. E. Campbella w jego 
More’s „Utopia" and his Social Teaching wydanej w Londynie w 1930 r. (tamże, s. 48 i n.). 
Zob. nadto G. M. Logan, R. M. Adams, Introduction, s. xix.
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wiązaniu wstępnej deklaracji pojawiającej się na kartach Utopii, iż ludzkie upodo
bania są tak różne, pewne charaktery tak przykre, dusze tak niewdzięczne, a oceny 
tak niedorzeczne, że -jak się zdaje - daleko szczęśliwsi są ci, którzy w zadowoleniu 
i wesołości dogadzają sobie we wszystkim, niż ci, którzy chudną od troski, by wy
dać coś pożytecznego lub przyjemnego, choćby przedstawiało to rozumny projekt, 
jak w opisywanej Utopii, podczas gdy inni z odrazą czy niechęcią to odpychają. 
Większość ludzi nie zna literatury, a wielu nią pogardza. Człowiek nieukształcony 
odrzuca jako przykre wszystko to, co nie jest zupełnie nieukształcone, a przeróżni 
mędrkowie pomiatają jako gminnym tym, co nie roi się od wyświechtanych słów. 
Zapamiętajmy krytykę „ludzi nieukształconych”, jakże ważną dla właściwego zro
zumienia stanowiska nakreślonego przez chrześcijańskiego humanistę w jego dzie
le, kierując uwagę na ich charakterystykę97 98. Oto, powiada dalej Morę, że niektórym 
podobają się wyłącznie rzeczy starodawne, większości - tylko swoje własne9S, wy
raźnie formułując negatywną ocenę zarówno tych, którzy nie są w stanie przyjąć 
nowych rozwiązań, wciąż odwołując się do rozstrzygającej „racji dawności”, jak 
i tych, którzy mając na względzie tylko własne poglądy, nie są w stanie wznieść się 
ponad to, co partykularne.

97 Zwróćmy uwagę także na wypowiedzi dotyczące tego zagadnienia zawarte w Dialogu do
tyczącym herezji More’a, który zauważywszy, że dobrzy ludzie boją się dopuścić Pismo Święte 
w języku angielskim, czynią tak nie dlatego, aby niewskazane było czytać, lecz z obawy nad
miernego nadużywania tych części, które tylko mało ludzi będzie mogło pojąć. Z pewnością bo
wiem [...] nadmierny apetyt wiedzy jest narzędziem, które wypędzi każdego człowieka z raju, 
a nadmierny jest wtedy, gdy ludzie niewykształceni, czytając we własnym języku, zaczną poszu
kiwać i dyskutować wielkie i ukryte tajemnice Pisma, chociaż nie zdolni są ich rozpoznać. Co 
więcej, zdaniem chrześcijańskiego humanisty More’a, im ludzie będą bardziej ślepi, tym bar
dziej będą odważni, im bardziej ciemni, tym bardziej wścibscy, im mniej mądrzy, tym bardziej 
ciekawscy, im bardziej głupi, tym bardziej gadatliwi i to nie z umiarkowaniem i z dobrą intencją, 
lecz zarozumiale i bez szacunku przy każdym posiłku. Ojcowie Kościoła nigdy nie zakazywali 
jednak czytania Biblii w gminnym języku, zatem opierając się na nauce Kościoła, można je czy
tać, przyznając się jednak do ignorancji w razie Jakiejś wątpliwości” i powstrzymując od po
rywania się na takie teksty, które mogłyby przynieść jakieś wątpliwości co do tych paragrafów, 
które każdy dobry chrześcijanin rozumie, tj. tych, które dotyczą przykazań i świętych rad Boga 
(cyt. za: D. Petsch, Tomasz Morus, s. 156-157).

98 T. Morę, Utopia. Książeczka zaiste złota i nie mniej pożyteczna jak przyjemna o najlep
szym ustroju państwa i nieznanej wyspie Utopii, przeł. K. Abgarowicz, red. W. Ostrowski, 
Warszawa 1954, s. 12-13.

Już w tej otwierającej Utopię deklaracji znajdujemy zarys krytyki stanowiska, 
które można przypisać statycznemu ujęciu Johna Fortescue, przejętemu w XVI w. 
przez niektórych prawników common law, jednak - jak zobaczymy - zmienionego 
w pewnej mierze przez największego jurystę doby Tudorów Christophera St Ger
mana, w tym względzie postępującego tropem More’a. Jednak w tejże deklaracji 
pojawia się jeszcze jeden adres polemiczny, równie jak poprzedni istotny, bo kie
rujący uwagę na stanowiska partykularne, bagatelizujące albo wręcz uniemożli
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wiające uchwycenie i obronę opcji przekraczającej je. Spoglądając na obie krytyki 
niejako od „strony pozytywnej”, można wnioskować, że Morę postulować będzie 
z jednej strony uznanie dla ewentualnej zmiany istniejącego ładu opartego na „rze
czach starodawnych”, z drugiej zaś wymagać będzie, by zmiany te dokonywane 
były z punktu widzenia „ogólności”. „Człowiek nieukształcony”, niechętny litera
turze, nie będzie zdolny przyjąć tak zarysowanego, „podwójnego” stanowiska; ale 
też taki „nieukształcony” człowiek będzie nie tylko wzywany przez autora Utopii 
do porzucenia swej pozycji, do przyjęcia - wbrew swej niechęci - nowej perspek
tywy, która wyzwala go od przywiązania do dawności i perspektywy partykular
nej. Można też wnosić, że Morę będzie w ten sposób wprowadzać kluczowy wątek 
udziału rozumnego, należycie „ukształconego” człowieka w działalności publicz
nej, w ewentualnym reformowaniu stanu opartego właśnie na „racji dawności”, 
a przy tym uwzględniającego wielość orientacji partykularnych; będzie wymagać 
zaangażowania w aktywność rzeczypospolitej, w dzieło jej doskonalenia, jednak 
bez względu na własne, partykularne, tak jednostkowe jak i grupowe, uwikłania. To 
wymaganie mieć jednak będzie swoistą konsekwencję, bliską chrześcijańskim hu
manistom, a może nawet bliską humanistom renesansowym w ogóle, choć dla ludzi 
żyjących pół tysiąca lat później, w tzw. liberalnych demokracjach, przekonanych 
o wartości ich rzeczywistości, trudną do zrozumienia i przyjęcia. Morę nie chce za
pewne przekonać czytelnika, że fundamentalna także dla niego równość uzasadnia 
jednakowość wartości poglądów każdej jednostki; nie chce nawet ustanowić zasady 
reprezentacji jako podstawy ustroju „rozumnie zorganizowanego społeczeństwa”. 
Nie przeczy przecież, że na zawsze ludzkość dotknięta jest znamieniem czy skazą 
nierozumności wynikającej z „nieukształcenia” objawiającego się już to przywiąza
niem do dawności jedynie, już to umiłowaniem własnego stanowiska. Spoglądając 
już z punktu widzenia deklaracji wstępnej, należy więc zainteresować się kręgiem 
„ludzi ukształconych” z jednej strony, z drugiej zdyskwalifikować podejmowaną 
niekiedy próbę identyfikacji jego projektu z wizją ładu ustanawianego przez jed
nostki lub ciało ich reprezentujące, doskonale realizującego wymagania zarysowy
wanej w Utopii rozumności.

Interesujące rozważania dotyczące znaczenia „ukształcenia” pojawiają się 
w często bagatelizowanej pierwszej części Utopii, dotyczącej centralnego dla 
chrześcijańskich humanistów zagadnienia aktywności w życiu publicznym. Niemal 
na samym początku debaty, w której uczestniczyli relacjonujący ją dostojny mąż 
Tomasz Morus, obywatel i podsędek brytyjskiego miasta stołecznego - Londynu, 
obywatel Antwerpii Piotr Egidiusz oraz pochodzący z Portugalii i „robiący wra
żenie żeglarza w podeszłym już wieku” Rafał Hytlodeusz, wypowiadane są waż
ne kwestie". Oto Rafał, który miał istotnie żeglować, towarzysząc między inny
mi Amerigo Vespucciemu nie jako prosty marynarz, ale „w charakterze Platona”, 
stwierdza, że rzadkością doprawdy jest społeczeństwo dobrze zorganizowane i wy

99 Tamże, s. 17.
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tyka błędy w ustrojach istniejących wspólnot100. Rafał zna obyczaje i „urządzenia” 
wielu społeczności niejako z doświadczenia, posiada wiedzę wynikającą głównie 
z empirycznego oglądu, co skłania Piotra Egidiusza do zadania pytania, dlaczego 
nie zgłasza on swoich usług jakiemuś królowi, skoro każdy władca byłby zadowo
lony, gdyby mógł wysłuchiwać rad człowieka wykształconego i doświadczonego 
formułującego wzory postępowania i wspierającego mądrą radą. Gdy Rafał za
uważył znacząco, że podobna współpraca ograniczałaby jego wolność, a zwłaszcza 
przeczyłaby jego charakterowi, do rozmowy włączył się „Morus”, wypowiadając 
niezwykle ważną kwestię: Zdaje mi się jednak, że będzie to całkiem godne twe
go umysłu (Rafale), tak szlachetnego i naprawdę filozoficznego, jeśli w ten sposób 
postąpisz, abyś zdolności swe i pilność poświęcił sprawom publicznym, choćby to 
było połączone z jakąś osobistą przykrością (zauważmy: poświęcenie sprawom pu
blicznym miałoby usprawiedliwiać nawet „przykrość osobistą”, nawet zatem, po
wróćmy do stanowiska Rafała, negację wolności lub charakteru); lecz to zadanie, 
kontynuuje „Morus”, mógłbyś jedynie wtedy spełniać z wielkim pożytkiem, jeślibyś 
wszedł do rady jakiegoś wielkiego władcy'01 (zauważmy po raz drugi, antycypując 
rozważania dalszych partii niniejszego tomu, że Rafał miałby pełnić kluczową dla 
późniejszych autorów funkcję doradcy, członka rady władcy, tym samym uczest
niczyć w podejmowaniu decyzji o sprawach publicznych, co zresztą potwierdza 
„Morus” w innym fragmencie, oznajmiając, że zgoda na udział w pracach rady wy
magana jest od „dobrego obywatela”, którym powinien być także filozof02; treść 
wypowiedzi wyraźnie sugeruje jednak, że wpływ doradcy jest w istocie pozorny 
lub żaden).

100 Tamże, s. 19-21.
101 Tamże, s. 21.
102 Tamże, s. 41. „Morus” nie tylko łączy już kryterium „dobrego obywatelstwa” z udziałem 

w radzie, ale także wskazuje, że udzielanie rad księciu nie może być traktowane przez filozofów 
jako uwłaczające ich godności, tym samym jednoznacznie eksponuje „praktyczne uwikłanie” fi
lozofii i raz jeszcze podkreśla zasadniczy cel „miłowania mądrości”. Rafał udziela jednak cha
rakterystycznej odpowiedzi na te wywody: stwierdziwszy, że filozofowie nie są tacy niegodziwi, 
żeby odmawiali udzielania rad, skoro tak wielu filozofów napisało już stosowne dzieła, panujący 
nie są jednak gotowi ich słuchać. Lecz niewątpliwie słusznie przewidział Platon, że jeśli władcy, 
którzy już we wczesnej młodości nasiąkli i do głębi zarazili się fałszywymi zasadami, sami nie 
staną się filozofami, w takim razie nigdy nie będą dawać posłuchu radom filozofów [...]. Czy 
nie sądzisz, że jeślibym jakiemuś królowi przedkładał mądre projekty ustaw i starał się z serca 
jego wykorzenić zgubne zarodki zła, natychmiast wypędziłby mnie ze swego dworu lub naraził
by mnie na pośmiewisko? (tamże, s. 41-42). Dzięki tej wypowiedzi lepiej rozumiemy z jednej 
strony wielekroć eksponowaną przez chrześcijańskich humanistów (Elyot!) potrzebę kształcenia 
przyszłych władców od wczesnego dzieciństwa, z drugiej zaś poważne zagadnienie ewentualne
go sporu między „realistycznie” nastrojonymi „politykami” i „idealistycznie” nastawionymi „fi
lozofami”; ich spór niejako przejawia się w wymianie poglądów między „Morusem” jako „poli
tykiem” i Rafałem jako „filozofem” w tekście Utopii.

Przytoczmy wreszcie konkluzję „Morusa”: zapewniwszy Rafała, iż nawet bez 
praktyki w radzie dzięki swemu doświadczeniu z pewnością doradzałby tylko to, 
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co słuszne i godziwe, „Morus” dopowiada, że osoba władcy jest jakby jakimś nie- 
wysychającym źródłem, z którego spływa na cały naród strumień wszelkiego dobra 
i zła'05. To ważny argument, który ma przekonać nie tylko Rafała, ale i każdego 
czytelnika Utopii, że władcę należy traktować jako stale bijące źródło „wszelkiego 
dobra i zła” dla wszystkich poddanych, a reguły jego poczynań jako wzorce po
stępowania. Jeśli tak, jeśli takie jest choćby pozornie stanowisko More’a, przecież 
dostrzegamy, że postulat należytego „ukształcenia” władcy znajduje tutaj poważną 
rację, gdyż jedynie właściwie przygotowany władca jest w stanie dostarczać wzor
ce tego, co dobre i ostrzegać przed tym, co złe (problematyczne jest jednak to, skąd 
pochodzą „miary wykształcenia”, zapewne uwzględniające już „miary dobra i zła”, 
których przecież źródłem miałby być książę - czyżby także „nieukształcony nale
życie”?). Lecz Rafał wskazuje, że jego rozmówca wypowiadając ten sąd, popeł
nia zasadniczy błąd: nawet „największa mądrość” doradcy nie przynosi państwu 
„żadnej korzyści”, skoro ich władcy chętniej zajmują się sprawami wojennymi, nie 
uwzględniają zaś pożytecznych umiejętności, od których zależy utrzymanie pokoju, 
dążą raczej wszelkimi, także niegodziwymi środkami do zdobycia nowych obsza
rów, niźli starają się dobrze rządzić tym, co już zdobyli'*. Zestawienie głównych 
zajęć władców oraz dobrych rządów i umiejętności utrzymania pokoju jest znaczą
ce, bo istotnie na nic się zdadzą rady tego, kto nie zna się na prowadzeniu wojen 
władcy wojny prowadzącemu.

„Filozof’ Rafał, przekonywany o potrzebie wstąpienia do rady władcy i wspo
magania go w poszukiwaniu tego, co dobre, istotnie nie jest potrzebny „wojowni
czemu władcy”: filozofia łączona z umiejętnością dobrego urządzania ładu publicz
nego gwoli zapewnienia pokoju staje się zupełnie bezużyteczna. Niechęć Rafała 
do zajmowania się doradzaniem władcy bez nadziei bycia doradcą skutecznym 
zdaje się w końcu akceptować „Morus”, orzekając, że nie należy [...] udzielać ta
kich rad, gdy ma się pewność, że to nie znajdzie żadnego posłuchu, nie znajdują 
go zaś poglądy „niezwykłe” dla umysłów „polityków”, którzy od dawna przyję
li przesądy i zupełnie odmienne przekonania'05, osobliwie akcentujące „wojowni
czość”, a nie „pokojowość”. Akceptacja „Morusa” jest jednak pozorna, skoro głosi 
on następnie, że na posiedzeniach rady królewskiej niepodobna przedstawiać „filo
zofii scholastycznej”, która w swych dociekaniach nie krępuje się żadnymi wzglę
dami na osoby ani na okoliczności czasu lub miejsca'00. Takiej „bezwyjątkowej” 
i dlatego „niepraktycznej” filozofii nie należy przecież przywoływać na posiedze
niach, na których omawia się ważne sprawy z wielką powagą, można jednak na 
nich, a nawet należy korzystać z „innej filozofii”, nazywanej „popularniejszą”, 
która wie, na jakiej widowni powinna występować, dostosowuje się zatem tak do

103 Tamże, s. 23.
104 Tamże.
105 Tamże, s. 48.
106 Tamże, s. 49. 
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osób, jak i do miejsc i czasu w odróżnieniu od tamtej, bezużytecznej praktycznie 
filozofii. Z takiej bardziej praktycznej, nie bezwyjątkowej filozofii winien, zda
niem „Morusa”, korzystać Rafał, włączając się do rady wspomagającej poczyna
nia władcy; aktywność w tym względzie powinna zostać przez niego podjęta nawet 
w przypadku, gdy niepodobna -wykorzenić przewrotnych zapatrywań ani uleczyć 
zadawnionych wad podług życzenia rozumnego przecież doradcy, znającego niero- 
zumność władcy i innych doradców, bo nawet gdy nie można opanować wichrów, 
to nie należy zaniedbywać losu państwa ani opuszczać okrętu w czasie burzy101. Ta 
„filozofia bardziej praktyczna”, którą można dostosować do oczekiwań uczestni
ków rady przygotowujących ważne decyzje polityczne, nie zmierza do dobra, skoro 
„Morus”, namawiając Rafała, wskazuje także, iż gdy stosujący ją doradca nie jest 
w stanie tego dokazać, aby w jakiejś sprawie zwyciężyło dobro, to czyni wysiłki, 
aby wpływ zła jak najbardziej osłabić, formułując niezwykle mocno brzmiącą tezę 
(zwłaszcza gdy zestawimy ją z „idealistycznymi” interpretacjami Utopii) o niemoż
liwości zaprowadzenia w świecie idealnego stanu rzeczy, chyba żeby wszyscy lu
dzie byli doskonali10*. Gdybyśmy w tym miejscu przywołali rozważania poświęco
ne relacji myśli Augustyna i Erazma, myślicieli ważnych dla More’a, moglibyśmy 
z łatwością dostrzec, jak istotna była dla niego teza o konsekwencjach grzeszności 
człowieka, skoro eksponował możność łączenia tego, co idealne, co jest znakiem 
zwycięstwa dobra, z tym, co doskonałe, negując w istocie realizowanie przez nie
doskonałych ludzi ideału i dobra.

107 Tamże, s. 49.
108 Tamże, s. 50.
109 Tamże, s. 49.

Lecz taka filozofia, która dostosowuje się do widowni i gra swoją rolę w tej 
sztuce, jaką życie nadarza w sposób zręczny i godny zarazem107 108 109, nie odpowiada
ła Rafałowi, zdaniem którego nie tyle „prześlepia” ona dobro rzeczywiste i uza
sadnia przyjmowanie w świecie politycznym „mniejszego” dobra lub - w ujęciu 
„Morusa” - jedynie unikanie lub pomniejszanie rozmiarów zła, ale także jest ra
dykalnie odmienna od podejścia Chrystusa, jest zatem niechrześcijańska. Uwaga 
Rafała, iż przeważna część nauk Chrystusa pozostaje w daleko większej sprzeczno
ści z obyczajami tego świata niźli głoszone przez doświadczonego podróżnika spo
strzeżenia na temat błędów znajdowanych w społeczeństwach angielskim i fran
cuskim, ma niebagatelne znaczenie dla należytego zrozumienia stanowiska autora 
Utopii. Uwaga ta jest nie tylko racją wytaczaną przeciwko próbom namówienia 
go do udziału w radzie, ale także argumentem krytycznym wobec postępowania 
chrześcijańskich kaznodziejów. Obok podejmowanej przez „Morusa” krytyki do
minującej w ówczesnej refleksji chrześcijańskiej, „niepraktycznej” jednak filozofii 
scholastycznej, znajdujemy w Utopii inną krytykę, tym razem formułowaną przez 
Rafała pod adresem kierunków i metod stosowanych przez chrześcijańskich kazno
dziejów. Choć obie krytyki zmierzają w różnych, by nie rzec sprzecznych kierun
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kach (pierwsza zwraca się przeciwko bezwyjątkowości scholastycyzmu, gdy druga 
właśnie przeciwko niedostrzeganiu tego, co bezwyjątkowe), to charakterystyczny 
jest związek istniejący między nimi: filozofia nie ma wstępu do rad, nie znajduje 
zastosowania w życiu publicznym, kaznodziejstwo natomiast, stosujące się do ży
cia publicznego, utwierdza jedynie przekonanie, że ludzie mogą spokojniej grze
szyć. Potrzeba zbudowania nowej, odmiennej filozofii chrześcijańskiej zdaje się być 
głównym postulatem „Morusa”; umocnienie przez kaznodziejów chrześcijańskich 
przekonania o istnieniu zasad bezwyjątkowych, osobliwie tej, która wymaga sza
cunku dla każdego człowieka, równości kojarzonej ze sprawiedliwością, zdaje się 
być z kolei postulatem Rafała. Dopóki nie zakorzeni się nowa filozofia, ta zapewne, 
którą głosi Rafał, i nowa etyka korespondująca z podejściem filozofii, niepodobna 
przyjąć roli doradcy w sprawach publicznych, w przeciwnym bowiem razie - kon
kluduje Rafał - doradca albo głosiłby zapatrywania odmienne od ogólnej opinii, 
albo jedynie potakiwałby radom większości, inaczej mówiąc: szalałby z szalonymi, 
pochwalał najgorsze rady, podpisywał się pod najzgubniejszymi uchwałami, zasłu
gując w istocie na miano szpiega, a nawet zdrajcy110.

110 Tamże, s. 51.
111 Zob. zwłaszcza tamże, s. 51-52.

7. Utopia do dziś budzi zainteresowanie badaczy (o czym uważny czytelnik 
może się przekonać, przeglądając spis literatury uzupełniający niniejszy tom) i jest 
przedmiotem sporów interpretacyjnych rzadko jednak dotykających problemów 
pojawiających się na początku pierwszej jej części, mimo że łączą się one z za
gadnieniami natury politycznej, dokładniej z problemem celu sprawowania wła
dzy. Zestawienie tego, co czynią władcy dążący zwykle do zdobywania nowych 
terytoriów (nastawieni na prowadzenie wojen, pozostawanie w konflikcie z innymi 
i traktowanie rządzonej wspólnoty jako strony sporu z inną wspólnotą) z tym, co 
czynić powinni, zabiegając o ustanowienie i utrzymanie pokoju, zatem uśmierzanie 
wszelkich konfliktów i usuwanie przyczyn sporów, jest wielce znaczące i stanowi 
dla Rafała, a prawdopodobnie także (przynajmniej w ograniczonym zakresie) dla 
autora Utopii rację na rzecz istnienia „dwóch wspólnot”: jednej wspólnoty filozo
fów, drugiej zaś wspólnoty politycznej z właściwymi jej mniemaniami, pozorami, 
wyjątkami i „pomniejszaniem obszarów zła” miast dążenia do dobra111. Morę daje 
do zrozumienia, że rozumność oparta na doświadczeniu potwierdza zasadność dru
giego raczej niż pierwszego celu, nie tego, który władcy obierają zazwyczaj, lecz 
tego, którego zasadniczo nie dostrzegają. Nieobecność filozofa w radzie nie jest za
tem przypadkowa ani nie jest tylko następstwem jego wyboru - jest rezultatem wy
bierania błędnego celu przez tych, którym rada ma służyć. Jeśli z wnioskiem tym 
połączymy kwestię „ukształcenia”, o której pouczał już Morę, to okaże się, że nie 
ma ono dotyczyć niczego innego, jak tylko przygotowania do ustanawiania i obro
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ny pokoju, ale pokoju innego pokroju niż oczekiwany przez filozofów, bo względ
nego, uśmierzającego jedynie konflikty, zatem pozornego.

Przedstawiana w Utopii wspólnota, określana mianem społeczeństwa doskona
le zorganizowanego, rządzącego się - dostrzeżmy postulat humanistów - zasada
mi zarazem rozumnymi i moralnymi"1, nie ma wielu praw, te jednak, które obo
wiązują, są niezmienne. Jego członkowie hołdują klasycznym, znanym światu 
przedchrześcijańskiemu i światu chrześcijan cnotom kardynalnym: roztropności, 
umiarkowaniu, męstwu i sprawiedliwości. Jego ustrój, instytucjonalna forma ma 
charakter republikański, odmienny od przyjętych w ogromnej większości współ
czesnych More’owi wspólnot politycznych (będący, zaznaczmy raz jeszcze, ra
cją niejakiej rozbieżności między jego stanowiskiem i opcją prezentowaną przez 
Erazma, ale też wyrazem uznania dla form rządów praktykowanych w ówczesnych 
republikach miast-państw północnych Włoch, tak bliskich humanistom „renesansu 
północnego”, jak powie wkrótce Thomas Starkey, przedstawiciel środowiska sku
pionego wokół Reginalda Pole’a stanowiących centrum nie tylko refleksji o Bogu 
i świecie przez Niego stworzonym, ale także myśli politycznej). Tym, co decyduje 
o trwałości panującego w tym społeczeństwie ładu, nie jest jednak wyłącznie wła
ściwa mu forma instytucjonalna, ale także zespół bardziej istotnych rozstrzygnięć 
normatywnych. Dwa z nich uznawane są za najistotniejsze i do dziś toczy się spór, 
które z nich jest ważniejsze. Pierwsze wiąże się z tolerancją religijną, nie z toleran
cją rozciągającą się na wszelkie poglądy, w tym najważniejsze rozstrzygnięcia mo
ralne, choćby dotyczące życia ludzkiego, lecz właśnie z tolerowaniem rozmaitych 
wyznań religijnych, chronionych przez prawo, które zapewnia „wolność sumienia 
i wyznania”. Tolerancja ta jest jednak ograniczona w jeszcze jednym wymiarze, 
skoro nie pozwala na negowanie trzech fundamentalnych tez: o istnieniu Istoty 
Najwyższej, nieśmiertelności duszy i odpowiedzialności człowieka za swe czyny; 
tez, dodajmy, mających kluczowe znaczenie dla utwierdzenia „moralności publicz
nej”, ugruntowania pokoju między jednostkami współtworzącymi jedną wspólnotę.

112 Tamże, s. 54 i 52.
113 D. Baker-Smith, zwracając uwagę na znaczenie przykładane przez More’a stwierdzone

mu przez św. Augustyna wpływowi powodowanej pychą żądzy władzy (libido dominandi) na 

Drugie rozstrzygnięcie normatywne, odnoszące się do zagadnienia uprawnio
nego posiadania i wspólnoty zasobów materialnych mieszkańców Utopii, budzi 
zainteresowanie badaczy poszukujących w historii myśli politycznej przykładów 
„tendencji komunistycznych”. Istotnie, znajdujemy w Utopii tezę o konieczności 
usunięcia własności prywatnej, jednak - jak zauważa autor - gwoli wykorzenie
nia pychy, tego „piekielnego węża” wspominanego przez snującego opowiadanie 
o wyimaginowanej wspólnocie Rafała; węża wślizgującego się do serc ludzi, który 
wstrzymuje ich i odciąga od drogi wiodącej do lepszego życia, powodując u człon
ków każdej wspólnoty „fałszywą ambicję i waśnie partyjne”. Rodząca pychę wła
sność prywatna budzić ma bowiem interesowność każdego, właściwą zapewne nie 
tylko rządzącym społeczeństwami, także angielskim królom112 113, ale będącą także 
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powodem „plagi kradzieży”, do których uciekają się biedni, by przetrwać w nie
sprawiedliwym, bo niezapewniającym wszystkim dostatecznej ilości dóbr świe
cie114. Przekonując, że jedynym warunkiem pomyślności państwa jest równy podział 
własności, dokładniej zaś mówiąc dóbr, z jakich korzystają wszyscy obywatele, 
Rafał przewiduje niemożność jego przeprowadzenia we współczesnych społeczeń
stwach, w których nie tylko mnożone są ustawy z dnia na dzień regulujące sprawy 
bądź nabywania własności, bądź ochrony jej, bądź wyraźnego odróżnienia jej od 
tego, co ktoś inny znowu nazywa swoją własnością prywatną. Nie dość jednak, że 
wskutek mnogości ustaw określających kwestie własności mnożą się procesy sądo
we; główny problem polega bowiem raczej na tym, co stanie się przedmiotem inte
resujących rozstrzygnięć Johna Locke’a w słynnej i ważnej dla dwudziestowiecz
nych również libertarian koncepcji proviso-, każdy stara się pod różnymi pozorami 
prawnymi tyle zagarnąć dla siebie, ile może; największe nawet bogactwo narodo
we staje się udziałem kilku osobników, mających na względzie jedynie „własny 
interes”, którzy innym pozostawiają niedostatek i nędzę115. Krytyczne zestawienie 
nieużytecznych dla państwa bogaczy i pracujących właśnie dla państwa biedaków 
zostaje raz jeszcze wyjaskrawione i służy jako istotne uzasadnienie koniecznych 
przemian służących rozwojowi rzeczypospolitej. Racja brana w tym przypadku 
pod uwagę nie jest zakorzeniana w sytuacji poszczególnej jednostki znajdującej 
się w gorszym położeniu materialnym niż inna, lecz w relacji każdej jednostki do 

błędny kierunek przyjmowany przez niektórych współczesnych władców, zauważa, że w niedo
kończonej pracy poświęconej królowi Ryszardowi III autor Utopii przypisuje właśnie tej cesze 
(wadzie) wszystkie niemal błędy popełnione przez władcę (D. Baker-Smith, Mores „ Utopia", 
s. 29-30). Nadmienia również, że śladem Augustyna i Platona, podobnie jak Erazm, jest nad
zwyczaj krytyczny wobec „opinii motłochu”, składającej się w istocie z Platońskich mniemań, 
a nie adekwatnych poznań, i dąży do wykazania, że moralna poprawność wymaga jej odrzucenia 
i przedostania się poza nią ku temu, co realne i prawdziwe, zatem poza mylący znak ku temu, co 
on istotnie oznacza (tamże, s. 43-45).

114 G. M. Logan, R. M. Adams, Introduction, s. xix. Powiada Rafał: [...] gdziekolwiek jest 
własność prywatna, gdzie wszystko mierzy się wartością pieniędzy, tam nie można spodziewać 
się ani sprawiedliwości, ani społecznego dobrobytu, chyba że nazwałbyś sprawiedliwością taki 
stan rzeczy, iż wartości najcenniejsze są udziałem ludzi najgorszych; podobnie musialbyś uznać 
to społeczeństwo za szczęśliwe, w którym wszelkie dobra materialne dzieli między siebie garstka 
ludzi, rzadko zadowolonych z tego, co posiadają, masy zaś pogrążone są w nędzy. Dlatego, gdy 
zastanawiam się w głębi duszy nad tymi zagadnieniami, podziwiam rozumne i moralne zasa
dy Utopian; mają oni tak mało praw, a tak pomyślnie rządzą państwem. Umieją cenić i wyna
gradzać zasługi osobiste, równocześnie zaś przy równomiernym podziale dóbr narodowych ogół 
obywateli opływa we wszystko (T. Morę, Utopia..., s. 52).

115 Tamże, s. 52-53. [...] ci biedacy w całej pełni zasługują na to, aby zaznać lepszej doli, 
konkluduje Rafał raz jeszcze jednoznacznie krytycznie oceniając wyższe, bo bogatsze, warstwy 
współczesnych społeczeństw, wyższe warstwy „krajów europejskich”, o czym zaraz wspomni: 
gdy bowiem bogacze są łapczywi, nieuczciwi i nieużyteczni, oni [biedacy] są ludźmi prostymi 
i skromnymi, którzy nie myślą o swoim dobrobycie, byleby państwu mogli przysporzyć jak naj
więcej korzyści przez swą codzienną pracowitość (tamże, s. 53).
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„dobra wspólnoty” jako całości, której nie służą, nie są dla niej użyteczni bogacze. 
Nieuniknione brzemię nędzy i utrapień, stale niepokojące i dręczące najliczniejszą 
i najcenniejszą warstwę społeczeństwa, trwać będzie dopóty, dopóki nie zostanie 
zniesiona własność prywatna, z jednej strony rzeczywista podstawa niesprawiedli
wego i uniemożliwiającego osiąganie szczęścia ustroju społecznego, z drugiej zaś 
kluczowa racja utrudniająca przeprowadzenie zmian instytucjonalnych, skoro nie
użyteczni bogacze są najważniejszymi urzędnikami w państwie. Choć we współ
czesnych społeczeństwach, z racji mocnego zakorzenienia prawa własności, nie 
jest możliwe jego usunięcie, to możliwe staje się ograniczenie jego następstw, a to 
przez wprowadzenie norm ograniczających wielkość posiadłości ziemskich i in
nych zasobów poszczególnych obywateli, norm chroniących przeciw despotyzmowi 
i przeciw anarchii, tępiących próżność w ubieganiu się o urzędy, zakazujących ich 
sprzedawania i prowadzenia urzędnikom wystawnego życia (żeby urzędnik kieru
jąc się fałszywą ambicją nie był narażony na pokusę uzupełniania swych dochodów 
przez oszustwo i kradzież), wreszcie umożliwiających powierzanie stanowisk raczej 
najzdolniejszym niż najbogatszym. Wprowadzenie tych rozwiązań ma uśmierzyć 
choroby dręczące społeczeństwa, choć nie usunie ich przyczyny, bowiem - i taka 
jest jednoznaczna konkluzja Rafała - jak długo istnieć będzie własność prywatna, 
nie ma żadnej nadziei przywrócenia organizmowi społecznemu trwałego zdrowia 
i sił'16.

116 Tamże. Przeciwko tej konkluzji „Morus” wytacza następujący argument: Mnie natomiast 
wydaje się wprost przeciwnie, że tam, gdzie wszystkie dobra są wspólne, nigdy nie można żyć 
szczęśliwie. Czyż bowiem możliwy byłby dostatek, jeśliby każdy uchylał się od pracy i nic nie 
przynaglałoby go do zarabiania na swe utrzymanie? Owszem, widok cudzej pracowitości mógł
by zachęcać go do lenistwa. Lecz chociażby bieda pobudzała gnuśnych do pracy, to jednak brak 
prawnego zabezpieczenia własności prywatnej byłby powodem rozgoryczenia; czy wówczas 
państwo takie nie cierpiałoby skutkiem ciągłych rozruchów i krwawych bójek? Rację tę oddala 
Rafał, zauważając, że właśnie w Utopii, gdzie własność prywatna została zniesiona, zapał oby
wateli do pracy znacznie przewyższa ten, jaki znajdowany jest w społeczeństwach europejskich, 
mimo że ich członkowie przewyższają Utopian inteligencją. Dodatkowy argument jest jeszcze 
bardziej znaczący, a odnosi się do pozycji urzędników: Zwłaszcza nie mogę sobie wyobrazić, 
w jaki sposób można by wtedy opanować rozprężenie, jeśli urzędnicy nie będą mieli powagi
i szacunku, wiązanego w wypowiedzi „Morusa”, ale nie Rafała, z zasobnością; a czy może być 
inaczej, skoro w państwie o takim ustroju zatarte są między ludźmi wszelkie różnice społeczne? 
(tamże, s. 54-55).

117 Tamże, s. 112. Stwierdzenie to przeciwstawia „Morus” jednoznacznemu orzeczeniu for
mułowanemu przez Rafała, który w innym miejscu Utopii wskazuje, że zwyczaje Utopian są 
lepsze od naszych, a nawet dodaje, że jego zdaniem te zwyczaje są [...] najważniejszym powo
dem, dla którego oni rozumniej rządzą się niż my (choć - zauważmy - są mniej inteligentni od 
Europejczyków) i większym cieszą się dobrobytem, chociaż my nie ustępujemy im ani pod wzglę
dem zdolności, ani co do zasobów materialnych (tamże, s. 55).

8. „Morus” stwierdza po wysłuchaniu opowiadania Rafała, że we wspólnocie 
Utopian istnieje wiele zwyczajów i praw niedorzecznych"* 1, bo na taką ocenę za
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sługuje w jego opinii nie tylko sposób prowadzenia przez nich wojen (korzysta
nie z forteli, atakowanie najpierw wodza przeciwników i wysługiwanie się w walce 
innymi118) oraz osobliwa „niemoralność” w relacjach z innymi wspólnotami, ko
jarzona przez współczesnych badaczy z „imperializmem”, ale także właściwy im, 
niechrześcijański przecież kult religijny. Szczególna krytyka wymierzona jednak 
zostaje w rozwiązania znoszące własność prywatną, fundujące najważniejszą za
sadę ich ustroju, to jest wspólne życie i wspólny udział w dobrach materialnych 
przy zupełnym braku środków pieniężnych, uniemożliwiającym wytworność, wspa
niałość, przepych i majestat, które według opinii publicznej są przecież prawdziwą 
chlubą i ozdobą państwa"9. Oceniając krytycznie tę zasadę, nie tyle - zauważmy 
- jako moralnie chybioną, ile jako niepraktyczną dla istniejących współcześnie 
urządzeń i z punktu widzenia panującej „opinii”120, rozmówca Rafała stwierdza, 
że w państwie Utopian istnieje [jednak] dużo takich urządzeń, których raczej ży
czyłby współczesnym państwom niż się po nich spodziewał'1', dając wyraz uznania 
dla niektórych przyjętych przez nich rozwiązań, bez nadziei na ich wprowadzenie 
w Europie. To zestawienie uznania dla przyjętych rozwiązań i braku nadziei na ich 
wprowadzenie ujawnia nie tylko podwójną rolę pełnioną w Utopii przez Thomasa 
More’e, z jednej strony autora komponującego treść opowiadania Rafała, z drugiej 
uczestnika debaty122, ale także zagadnienie daleko poważniejsze. Oceniając treść 

118 Utopianie, gardzący złotem i srebrem, które przecież nawet natura, ta najlepsza matka, 
ukryła głęboko w swym łonie jako marne i nieprzydatne, mimo że robią z nich nocniki, najpo- 
dlejsze naczynia oraz łańcuchy i grube kajdany dla niewolników, gromadzą je też po to, aby 
nająć i hojnie opłacać żołnierzy cudzoziemskich, których chętniej narażają na śmierć niż swoich 
obywateli (tamże, s. 82-83). Zob. nadto tamże, s. 112-121.

"’Tamże, s. 138-139.
120 G. M. Logan, R. M. Adams, Introduction, s. xxiii.
121 T. Morę, Utopia..., s. 139. W opowiadaniu o ustroju Utopian Rafał odpowiada w pew

nym sensie na ten zarzut: obawa, aby w przyszłości nie być czegoś pozbawionym, jest przyczy
ną, dla której wszystkie stworzenia są chciwe i drapieżne, jedynie zaś w człowieku szczególnym 
powodem chciwości jest jeszcze pycha; ona to właśnie budzi w nim fałszywą ambicję, aby starał 
się zabłysnąć przed innymi nadmiarem bogactw. Lecz wśród mieszkańców Utopii tego rodzaju 
szkodliwe zachcianki są nie do pomyślenia, bowiem każdy ojciec rodziny otrzymuje na potrzeby 
podlegających mu jej członków, i to bez pieniędzy lub jakiegoś innego wynagrodzenia, wszyst
ko, co jest konieczne z zasobów publicznych (tamże, s. 75).

122 G. M. Logan i R. M. Adams wspominają w tym kontekście o „podwójnej osobowości 
More’a” (Introduction, s. xx), inni autorzy są ostrożniejsi i wskazują, że był to celowy zabieg 
autora, dyskutującego o kluczowych kwestiach współczesnej filozofii i myśli politycznej, któ
ry używał dwóch najbardziej wówczas popularnych podejść: właściwego Rafałowi podejścia 
scholastycznego albo - i chyba słuszniej - „klasycznie perfekcjonistycznego”, oraz właściwego 
„More’owi” nowego podejścia, rezygnującego z tego rodzaju perfekcjonizmu na rzecz poszuki
wania kierunków właściwych rozwiązań, wprowadzanych w życie stopniowo i „w miarę możli
wości”, bez znoszenia istniejącego stanu rzeczy, ale za to uwzględniając zarówno to, co moralnie 
powinne, jak i to, co stosowne w danych okolicznościach; dwa aspekty, które mogą i powinny 
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„racjonalnych” rozwiązań przyjętych przez Utopusa, twórcę idealnego państwa123, 
i respektowanych przez jego mieszkańców, „Morus” zaznacza wszak negatywne 
stanowisko, jakie wobec nich zajmie współczesna „dominująca opinia” nawykła 
nie tylko do respektu dla własności jednostek i wiązanej z nią „interesowności” 
lub „partykulamości” właścicieli, ale także do usprawiedliwiania wielości i nego
wania jedności, której zachowania wymaga oparty choćby na doświadczeniu (jak 
u Rafała) przyrodzony rozum bez potrzeby uciekania się do treści objawionych. 
Z łatwością można zatem dostrzec wielość propozycji prezentowanych w Utopii. 
Obok oddalanej propozycji scholastycznej i równie krytycznie ocenianej opcji, któ
ra miała być udziałem kaznodziejów, pojawiają się: propozycja Rafała jako projekt 
„filozofa”, propozycja „Morusa” i - jak się wydaje - Egidiusza jako projekt „fi
lozofującego w nowy sposób polityka”, a wreszcie propozycja „dominującej opi
nii”, w wielkiej mierze połączona z podejściem bliskim panującym, także uwzględ
niającym konflikt jako trwały element swej aktywności. Jak zauważają niektórzy 
badacze, tradycyjna koncepcja zakorzeniona w refleksji średniowiecznej głosiła 
tezę o jedności wspólnoty politycznej osadzanej w szerszym kontekście jednego, 
niesprzecznego wewnętrznie, hierarchicznego i statycznego ładu; tezę wspiera
ną argumentem z Objawienia, którego u Rafała brak, gdyż do wykazania potrze
by istnienia jedności wystarczają mu dane rozumu znane twórcy idealnego pań
stwa. Propozycja „filozofa” ma więc jedynie „rozumowy” walor, „rozumowość” 
jego nie jest jednak łączona z „rozumnością” Boga lub uczynionego przez Niego 
stworzenia. „Rozumowość” tego rodzaju nie jest możliwa do zaakceptowania dla 
„Morusa”, krytycznego wobec Rafałowego opisu tego, co doskonałe, co realizo
wane we wspólnocie żyjącej na „wyspie, której nie ma” (stanowiącej niespotykane 
zgoła społeczeństwo mądrze zorganizowane'24). „Morus” poucza o tym, co możliwe 
do przyjęcia dla „opinii”, dokładniej zaś dla umysłowości europejskiej; wskazuje 
to, co „mniejsze”, a bardziej odpowiadające wymaganiom „okoliczności”, co zda
je się odpowiadać rzeczywistości istniejącej obecnie125, schodząc z poziomu „ro- 
zumowości”, a ograniczając się do poziomu „empirycznego” i w nim osadzanego 
zainteresowania nie tyle realizacją dobra, ile pomniejszaniem obszaru zła. Napięcie 
to ma - zdaniem niektórych badaczy - wyznaczać podstawową rację, dla której 

zostać uzgodnione, czego nie dopuszczał perfekcjonizm klasyczny (zob. np. G. M. Logan, The 
Meaning of More 's „ Utopia ", s. 25-27).

123 Czy raczej sprawcę podboju ludu zamieszkującego ziemię o nazwie Abraksa (od imienia 
Utopusa ustalono jej nową nazwę), co ważne, gdy weźmiemy pod uwagę znaczenie refleksji na 
temat podboju dla analizowanej w kolejnym szkicu koncepcji ancient constitution, uwzględnia
jącej problem podboju Anglii dokonanego przez Wilhelma Zdobywcę. Utopus miał już w pierw
szej wyprawie opanować kraj (który odciął następnie od stałego lądu, czyniąc go w ten sposób 
położonym na wyspie) i ludność Jego nieokrzesaną i dziką, i doprowadzić ją do takiego sta
nu cywilizacji i kultury, że dziś potomkowie jej przodują niemal wszystkim narodom (T. More, 
Utopia..., s. 60).

124 Tamże, s. 21.
125 G. M. Logan, R. M. Adams, Introduction, s. xxiii.
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Morę w postaci Rafała i Morę jako „Morus” rozchodzą się w swych opiniach, pre
zentując dwie różne „moralności”: pierwszy, jako autor opowiadania Rafała, ma 
być (jak opowiadający) propagatorem „moralności życia prywatnego” nieznającej 
pychy ani interesownych dążeń; drugi, krytycznie oceniający niektóre rozwiąza
nia relacjonowane aprobatywnie przez pierwszego, ma eksponować niejaką „nie- 
moralność życia” członków współczesnych mu społeczeństw, odzwierciedlaną 
w „opinii”, usiłując ją jednak osłabiać, usuwać jej skrajności, by doprowadzić do 
„względnego pokoju”. Napięcie to potęguje się, a zarazem komplikuje w dwóch 
obszarach: po pierwsze, gdy dostrzegamy - zwłaszcza w związku ze zjawiskiem 
bogactwa i jego następstwami - niesłychanie mocny, a oparty także na „dawności” 
problem własności prywatnej oraz z nim powiązanych konfliktów; po drugie, gdy 
docieramy do uwag dotyczących „niemoralności” działań podejmowanych przez 
Utopian wobec innych wspólnot, do sposobów prowadzenia przez nich wojen. 
Pozostawiając na razie na boku problem własności, zauważmy, że opinie More’a 
jako autora opowiadania Rafała wyraźnie zbiegają się z treściami bliskimi „opi
nii” prezentowanej przez „Morusa” w drugim z przypadków, skoro w zasadzie nie 
znajdujemy w Utopii „przyzwolenia” na powodowanie się odmiennymi regułami 
moralnymi w dziedzinach nazwanych później „sferą prywatną” i „sferą publiczną”; 
ani w relacjach z innymi, ani na forum publicznym Utopianie nie mogli naruszać 
obowiązujących a niezmiennych reguł moralnych. U More’a pojawia się natomiast 
problem rozbieżności stosowania tych samych zasad wewnątrz wspólnoty politycz
nej i w działaniach podejmowanych przez wspólnotę Utopian wobec innych wspól
not. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej i połączmy je z ważniejszym dla ów
czesnej umysłowości i dla poszukiwań angielskich myślicieli XVI w. problemem 
udziału racjonalnego podmiotu w życiu publicznym, być może nawet w jego na
prawie. Proponowane podejście jest o tyle istotne, że Anglia epoki Tudorów zapo
znawała się z rozmaitymi podejściami do sygnalizowanej kwestii, a nawet wiązano 
z nią niekiedy pytanie o ewentualną szansę włączania poszczególnych poddanych 
do działalności w „sferze publicznej”; że pytanie to nie będzie, wbrew pozorom, 
kojarzone z potrzebą ustalenia należytej reprezentacji w ciele przedstawicielskim, 
że nie będzie wiązane z pozycją parlamentu, a z pewnością nie będzie wiązane czę
sto, zobaczymy w kolejnych szkicach.

Zauważmy, że zgodnie z relacją Rafała Hytlodeusza Utopianie nie wiążą się 
układami z żadnym narodem, większe zaufanie pokładając w „naturalne więzi” 
między ludźmi niźli w porozumienia świadomie przez nich zawierane. Paradoks 
tego stwierdzenia ujawnia się z niezwykłą mocą, gdy wkrótce czytamy, że ich spo
sób postępowania jest radykalnie różny od tego, jaki panuje w Europie, zwłaszcza 
zaś w tych krajach, gdzie panuje wiara i religia Chrystusa, dzięki czemu powa
ga przymierzy jest [...] czymś świętym i nienaruszalnym. W tych krajach bowiem 
władcy są sprawiedliwi i prawi, czcią i uszanowaniem cieszą się też najwyżsi do
stojnicy Kościoła, którzy - przytoczmy wypowiedź zawartą w Utopii, niezwykle 
rzadki to bowiem przykład przywoływania Kościoła rzymskiego i jego hierarchów 
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- jak sami nie podejmują się niczego, jeśli nie mogą spełnić obietnicy z całą su
miennością, tak zobowiązują również wszystkich świeckich władców, aby za wszel
ką cenę trwali wiernie przy danych przyrzeczeniach. Zauważmy, że podobnego 
zobowiązania nie przywoływano w odniesieniu do władców świeckich przyjmują
cych ewentualnie na siebie powinność respektowania przyrzeczeń formułowanych 
choćby w związku z przysięgą koronacyjną. Jednak zauważmy też, że sprawiedli
wość i prawość władców chrześcijańskich ma być wzmacniana przez hierarchów 
Kościoła przedstawianych w roli gwarantów jedności ładu normatywnego w rela
cjach między chrześcijańskimi wspólnotami politycznymi. Rafał dopowiada na
wet, że tych władców, którzy się ociągają, papieże (wspominani jeden tylko raz 
w Utopii'26) przymuszają pod grozą klątwy i kar kościelnych, słusznie uznając za 
hańbę dla chrześcijaństwa, jeśli ci, którzy szczególnie szczycą się mianem wiernych, 
nie dochowują wierności własnym przyrzeczeniom'21. Rafał sugeruje, że w tam
tym nowym świecie, w którym brak papieża, nikt nie ma najmniejszego zaufania 
do układów, a niekiedy pośrednicy dyktują z rozmysłem słowa układu tak chytrze, 
że władcy nigdy nie są do tego stopnia skrępowani swym przyrzeczeniem, iżby nie 
mogli jakoś wymknąć się i tym samym zadrwić z własnych zobowiązań’, pośredni
cy ci, mianowani przez autora „ministrami”, srogo karzący podobne postępowanie 
w relacjach między poddanymi władcy, potrafią [zarazem] chlubić się, że oni wła
śnie w taki sposób prowadzą układy w imieniu swoich władców'2*. Jeśli zatem pro- 126 127 128 

126 Stosunek More’a do papiestwa następująco opisuje polska autorka: Podpisując się pod 
opinią, że [Morę jako] autor „ Wywodów ku odparciu odpowiedzi Tyndalla ” cenił wysoko mi
sję dziejową papiestwa jako spójni międzynarodowej chrześcijańskiego świata, musimy jednak 
jeszcze raz podkreślić racjonalizm polityczny Morusa w tej sprawie. W „ Wywodach " podkreśla 
on rolę soboru powszechnego jako władzy doradczej i zwierzchniej nad papieżem, nie wyłącza
jąc władzy usunięcia namiestnika rzymskiego. Kiedy wytoczono mu oskarżenie, że był tym, który 
namówił króla do napisania rozprawy o siedmiu sakramentach, co przyczyniło się do ugrun
towania autorytetu Rzymu, Morę zgodnie z relacją Ropera przyznaję się tylko, że treść książki 
ułożył, że był jej redaktorem. Jednocześnie stwierdza, że ostrzegał króla, iż papież „ ...jest ta
kim samym jak Wasza Królewska Mość monarchą". Ponieważ z tytułu tego świeckiego jakby 
władztwa papież zawiera sojusze z innymi monarchami chrześcijańskimi, może też powiązać się 
przymierzem skierowanym przeciw królowi Anglii. Dlatego „ uważam za rzecz wysoce pożądaną, 
by odpowiednie miejsca w książce zostały zmienione i autorytet papieża mniej był podkreślany ”. 
Znany jest również stosunek Morę’a do dwóch antypapieskich pamfletów Erazma: „ Pochwały 
głupoty” i „Juliusz II wypędzony" (z nieba). Ich autor, atakowany przez hierarchów katolickich, 
w obu przypadkach znalazł w swym przyjacielu obrońcę i chociaż książeczki znalazły się na 
indeksie, bezpośrednia przykrość nie spadła na humanistę z Rotterdamu. Podpisanie się Morę ’a 
pod atakami na papiestwo swego wybitnego przyjaciela, przy niewątpliwej woli każdego z nich 
do reformowania papiestwa, wypływało oczywiście z pobudek politycznych [...]. Tych samych 
pobudek należy szukać w końcowym wypowiedzeniu się Morę ’a za instytucją papiestwa w mo
mencie, gdy przewidywał, że zerwanie z Rzymem zniesie ostatnią tamę na drodze niszczycielskiej 
tyranii królewskiej (D. Petsch, Tomasz Morus, s. 74-76).

127 T. Morę, Utopia..., s. 110.
128 Tamże, s. 111.



114 Rozdział II

pozycja „filozofa” Rafała miałaby zanadto „idealistyczny” walor, to wiązałaby się 
z naiwną z punktu widzenia „Morusa” i europejskiej „opinii” wiarą w „pokojową 
naturę” człowieka, w jego nakierowanie na pozostawanie z innymi w pokoju, osła
bione już to wskutek grzechu, już to zadawnionych zwyczajów usprawiedliwiają
cych choćby aktywność zawierających umowy „ministrów”. „Morus” byłby także 
w tym przypadku jakby „między”, wymagałby bowiem uwzględnienia doświad
czeń europejskich, ale i osłabienia tych interpretacji, które na ich podstawie, zno
sząc odwołania do optymistycznych ujęć człowieka (natury ludzkiej), budują inter
pretacje zbliżające się do stanowiska wkrótce zarysowanego przez Machiavellego, 
a ujawnianego już przez Rafała wspominającego w Utopii o motywach określają
cych decyzje władców mających za zbędnych i nieużytecznych „filozofujących do
radców”. „Pośrednia” propozycja „Morusa” uwzględniałaby elementy stanowiska 
„filozofa” Rafała w odniesieniu do empirycznie danej rzeczywistości, brałaby pod 
uwagę potrzebę pokoju trwałego, a nie tylko względnego, wpisywałaby „moment 
idealistyczny” w realia znane „opinii” w Europie, a wreszcie eksponowałaby zna
czenie uśmierzających konflikty interwencji Kościoła i wzmacniałaby wagę trak
tatów. Każdy rozumie, piszę tymczasem Machiavelli, jak chwalebną bywa w księciu 
cnota dotrzymywania słowa i przestrzegania zasad prawości, unikania zaś podstępów. 
Niemniej wszelako doświadczenie naszych czasów uczy, że ci książęta, którzy nie liczy
li się z danym przez siebie słowem i umieli podstępami mózgi ludzkie uwodzić, osią
gnęli wielkie zadania i wzięli w końcu górę nad tymi, którzy rządzili się prawością. 
„Doświadczenie naszych czasów”, tak ważne dla autora cytowanych słów zamiesz
czonych w Księciu, które można kojarzyć z dominującą w Europie „opinią”, prze
ciwstawną stanowisku „filozofa” Rafała i samego „Morusa”, ma uczyć, że podstępni 
książęta łamiący dane słowo biorą niekiedy górę nad władcami prawymi. Gdy doda
my, że florencki autor rozróżnia dwa rodzaje walki: walkę na prawa i walkę na siły, 
z których pierwszy właściwy jest ludziom, drugi właściwy jest zwierzętom, wymaga
jąc, by książę doskonale umiał używać zarówno natury zwierzęcej, jak ludzkiej, a na
wet zobowiązując władcę, by umiał używać bestii i był niby lis i lew zarazem, a nie 
jako człowiek prowadzący tylko walkę na prawa, to jego stanowisko stanie się jesz
cze bardziej czytelne. Będzie to stanowisko różne nie tylko od zajmowanego przez 
idealistycznie nastrojonego Rafała, dostrzegającego szansę pokoju nawet bez odwo
ływania się do prawa, jak i od zajmowanego przez bardziej ,realistycznie” (a przy 
tym mniej optymistycznie wobec natury ludzkiej) nastawionego „Morusa”, warunku
jącego pokój zasadniczo realizacją „momentu prawnego” z istotną w tym względzie 
rolą papiestwa jako jednak czynnika jednoczącego. Zarówno propozycja Rafała, jak 
i propozycja „Morusa” tracą podstawy, gdy władca traktowany jest jako rozumny, gdy 
nie dotrzymuje danego przez się słowa wówczas, gdy dotrzymanie to zwróciłoby się 
przeciwko niemu, gdy zatem stwierdza, że respektowanie w danych okolicznościach 
zawartej umowy byłoby sprzeczne z jego „interesem” (korzyścią?). Gdyby wszyscy 
ludzie rządzili się prawością, dopowiada Machiavelli, to reguła powyższa nie byłaby 
dobra, ponieważ jednak złe skłonności w ludziach górują i przysięgi ludzkie składane 
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tobie nieraz zawodzą, więc i ty nie masz konieczności ich dotrzymywania129 130. Autorowi 
Księcia chodzi zatem nie o wykorzystywanie luk w umowie, o takie jej konstruowa
nie, by w razie zmiany okoliczności i zaniku racji jej zawarcia możliwe było wypo
wiedzenie, lecz o ukazanie perspektywy ewentualnego działania mimo postanowień 
porozumienia, które w zmienionych okolicznościach nie ma już mocy wiążącej dla 
jednej ze stron. Tymczasem More, ukazując swoistą „podwójność standardów” sto
sowanych przez współczesnych „ministrów” w sprawach poddanych z jednej strony, 
w sprawach z przedstawicielami innych władców z drugiej, poprzestaje na wskazaniu 
błędu, który nie przystoi nikomu w chrześcijańskich wspólnotach politycznych, skoro 
w nich - przy wielkiej pomocy papiestwa - ceni się wagę danego słowa. Choć wyda
je się, że More w wielkiej mierze podzieliłby zdanie Machiavellego, iż złe skłonności 
w ludziach górują i przysięgi ludzkie [...] nieraz zawodzą'30, to wzywałby raczej do 
podporządkowania „rozumności praktycznej” niż do rezygnacji z niej i uznania, iż za 
jedyną miarę rozumności uznać należy tę, którą ustala jednostka (choćby rządzący), 
mając na względzie wyłącznie „interes własny”. Nie podzieliłby zapewne podejścia 
Rafała, nie wymagałby - jak Augustyn i z zastrzeżeniami Erazm - doskonałości od 
człowieka upadłego i dlatego uwzględniałby, właśnie z uwagi na ewentualne dalsze 
konsekwencje upadłości, potrzebę istnienia już nie tyle władczych (opartych głównie 
na sile), ile prawnych ograniczeń. Z drugiej jednak strony, wbrew zbyt często poja
wiającym się w literaturze próbom łączenia stanowisk obu autorów, More nie podzie
la dramatycznej w istocie diagnozy Machiavellego dotyczącej przecież chrześcijań
skich krajów Europy początku XVI w.; zdaje się wierzyć, że możliwa jest w nich nie 
realizacja „ideału Utopian”, lecz witalizacja znaczenia „prawa narodów” z mocną po
zycją papiestwa.

129 N. Machiavelli, Książę, s. 71-72.
130 Zob. np. T. More, Utopia..., s. 111.

Wydaje się jednak, że More’a dzieli od Machiavellego różnica jeszcze po
ważniejsza. Z łatwością mogliśmy rozeznać, że o ile walkę na prawa przypisuje 
Machiavelli ludziom (choć More czyni to o wiele bardziej konsekwentnie), o tyle 
walkę na siły odnosi do świata zwierząt, podobnie zresztą jak czynił Cyceron, na 
którym Florentczyk z pewnością wzorował się także w tym względzie. Czy jed
nak More również oddziela prawo od siły? Czy - podobnie jak Machiavelli - czyni 
z nich dwa narzędzia, z których winien korzystać „rozumny” władca pragnący zdo
być, a następnie utrzymać władzę polityczną? To ważne pytanie, na które w Utopii 
nie znajdujemy odpowiedzi bezpośredniej, choć możemy przekonywać, że skoro 
w odniesieniu do chrześcijańskich krajów europejskich nie jest formułowany zarzut 
negowania przyjętych postanowień w relacjach z podobnymi krajami, to z pewno
ścią „narzędzie siły” będzie w nich daleko rzadziej stosowane niż „narzędzie pra
wa”, a nawet drugie z nich będzie (przynajmniej postulatywnie) jedynym godnym 
uwagi. Jednak w odniesieniu do krajów, do których zalicza się także Utopia, roz
wiązanie nie jest równie „proste” (choć i tamto jest wszak problematyczne). More 



116 Rozdział II

wręcz sugeruje, że w krajach „tamtego nowego świata”, których „ministrowie” sto
sują „podwójną miarę” w odniesieniu do obywateli i innych krajów, wszelka spra
wiedliwość jest jakąś pospolitą cnotą niskiego pochodzenia, ponad którą gdzieś 
na wysokim tronie zasiada majestat królewski, lub że przynajmniej dwa są rodzaje 
sprawiedliwości: jedna z nich stosowana dla pospólstwa nieśmiało kroczy, jakby 
z głową ku ziemi spuszczoną i skrępowana licznymi więzami nie odważa się wyjść 
poza ciasne granice, gdy druga - sprawiedliwość władców - jest zarówno okazal
sza niż tamta z ludu i o wiele swobodniejsza, gdyż wolno jej wszystko czynić, co ze- 
chcem. Interesujące jest jednak to, że właśnie dla tej przyczyny, z powodu istnienia 
„podwójnej sprawiedliwości” u ludów „nowego świata”, Utopianie nie zawierają 
żadnych porozumień. Wyraźnie inaczej niż u Machiavellego nie uciekają się tedy 
do postępków właściwych „lisowi”, nie baczą na to, czy ustały przyczyny złoże
nia przyrzeczenia albo czy jego treść nie zwraca się „przeciwko nim”. Ich zacho
wania są tedy podobne do zachowań „krajów chrześcijańskich”, że nie naruszają 
postanowień umów, o tyle inne jednak, że w ogóle nie wiążą się umowami, by - ze 
względu na panującą „przewrotność” - nie naruszać wymagań uczciwości. To jest 
dopiero miejsce, które wskazuje na radykalną odmienność podejść Florentczyka 
i Anglika (jako autora słów przypisywanych Rafałowi): dla pierwszego przewrot
ność jest „czymś naturalnym”, dla drugiego „czymś nienaturalnym”, czymś, co 
neguje oczywistą (być może dzięki Erazmowi) skłonność ludzi do pokojowego 
współżycia; czymś zatem, co pojawiło się niejako wbrew tej skłonności i tym sa
mym zaprzeczyło rozumności z nią kojarzonej. O ile dla Machiavellego „rozum
nym” staje się władca „wczytujący” się w to, co empirycznie uchwytne, o tyle 
u Rafała ten raczej, kto honoruje porozumienia wzmacniane powagą papiestwa, lub 
ten, kto nie zawiera porozumień, oczekując na „odpomnienie” przez wszystkich 
ludzi naturalnych więzi ich łączących. Jak inaczej można bowiem zinterpretować 
słowa zawarte w Utopii: Jakkolwiek zdaje im się [tj. nie zawierającym porozumień 
Utopianom], że choćby jak najwierniej przestrzegano układów, to już sam zwyczaj 
zawierania ich wpoił ludziom fałszywe i zgubne mniemania; sądzą oni, że na to 
żyją, aby być względem siebie nawzajem nieprzejednanymi wrogami i aby wzajem
nie czyhali na swoją zgubę, zwalczali się, jeśli tylko nie wiąże ich układ pokojowy, 
jak gdyby żaden naturalny związek nie łączył dwóch narodów [,..]131 132. Ideał poko

131 Tamże.
132 Tamże (podkr. B.Sz.). Koresponduje z tą zasadą ustalenie, które jednak nie do końca 

jest z nią identyczne. Oto, jak opowiada Rafał, Utopianie szczycą się osobliwie wówczas, gdy 
uda im się zaskoczyć i pokonać wroga w sposób zręczny i podstępny [...]. Wtedy bowiem do
piero chlubią się, że postąpili po męsku i bohatersko, ilekroć odniosą zwycięstwo dzięki potę
dze rozumu, do czego nie jest zdolne żadne stworzenie prócz człowieka. Podkreślenie znaczenia 
rozumności jako wyróżnika człowieczeństwa jest znaczące, jednak dokonywanie go w takim 
kontekście rodzi problem uzupełnienia „siły” przez „rozum”, a nie przeciwstawiania drugiemu 
pierwszej, choć Morę - rozumiejący, jak się wydaje, ten problem, zaznacza, że niedźwiedzie, 
[...] lwy, dziki, wilki, psy oraz wszystkie inne dzikie zwierzęta posługują się w walce tylko silą fi-
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ju opartego na wzajemnym szacunku, jeśli nie miłości wszystkich członków rodu 
ludzkiego jest tu aż nadto widoczny, uzasadniając wyraźnie odmienną perspektywę 
niż przyjęta przez Machiavellego. Dlatego, jak przekonuje Hytlodeusz, Utopianie 
sądzą, że za nieprzyjaciela należy uważać jedynie tego, kto wyrządził jakąś krzyw
dę. To, że posiadamy wspólną naturę, wydaje się im silniejszym węzłem niż wszyst
kie przymierza, a życzliwe usposobienie skuteczniej łączy [...] ludzi niż słowa ukła
du, tak ważne wszak dla europejskich wspólnot chrześcijańskich i tak ważne dla 
papiestwa, które „wznosi” je ponad nierespektujące przyrzeczeń kraje „nowego 
świata”133 *.

tyczną, dodając znacząco, że większość ich przewyższa nas co do siły i odwagi, lecz nad wszyst
kimi górujemy inteligencją i rozumem (tamże, s. 114; podkr. B.Sz.). Rozumnym, bo stosowanym 
gwoli pomniejszenia angażowania sił militarnych, ma być osobliwy środek stosowany przez 
Utopian, którzy wzywają w ogłoszeniach (i obiecują sowitą nagrodę) do zgładzenia władców 
nieprzyjacielskiego kraju. Ten zwyczaj licytowania i kupowania sobie wrogów nie jest wcale 
„okrutną nikczemnością”, bowiem wbrew podobnym opiniom uważają stosowanie go za objaw 
„roztropności”, skoro w ten sposób mogą bez żadnej walki zażegnać groźne wojny, podobnym 
zamiarem kierują się zresztą także wtedy, gdy szerzą i podsycają niezgodę wśród nieprzyjaciół, 
budząc w sercu brata książęcego lub jakiejś znakomitej osobistości nadzieję zdobycia władzy, 
a w końcu i wtedy, gdy buntują przeciw nim i popychają do walki sąsiednie narody (tamże, 
s. 115-116).

133 Tamże, s. 111-112 (podkr. B.Sz.).
134 Tamże, s. 112.

Nie-dawanie-powodu do wszczynania sporów między sąsiednimi krajami, 
choćby kosztem ewentualnych niedookreślonych lub możliwych do podważenia 
porozumień - oto, jak się wydaje podstawowy postulat More’a; postulat, którego 
realizacja ma usunąć nie tylko rację „bycia lisem”, ale także, przez wciąż ponawia
ne odwoływanie się do „wspólnej natury ludzi”, racji „bycia lwem”. Nie tyle po
stanowienia człowieka, ile „reguły natury” stają się u Rafała punktem odniesienia 
dla Utopian w daleko większej mierze niż dla współczesnych chrześcijan, dla któ
rych bardziej umiarkowany „Morus” rezerwuje apel o trwanie przy więzach prawa. 
Jednak także w tym względzie znajdujemy ponownie problem kluczowy w Utopii'. 
na pierwszy rzut oka wydaje się, że naśladowanie pierwszych jest bardziej wskaza
ne, niż naśladowanie drugich z uwagi na mocniejszą relację do natury gatunkowej, 
do tego, co św. Tomasz kojarzył z prawem wiecznym z jednej, z prawem natural
nym z drugiej strony, a przeciw czemu Ockham protestował. Przy głębszym wej
rzeniu okazuje się jednak, że to chrześcijanie ze „starego świata” postępują bardziej 
poprawnie niż żyjący w „nowym świecie”, których władcy (lub przynajmniej „mi
nistrowie”) stosują się raczej do zaleceń Machiavellego, będąc i lwami, i lisami. By 
wzmocnić swój kierunek rozumowania, by nie tylko usunąć podstawy dla „bycia li
sem”, ale i ukazać problematyczność „bycia lwem”, Morę ustami Rafała wskazuje, 
że dla Utopian wojna jest potwornością, od której odwracają się ze wstrętem i dzi
wią się, że człowiek mimo to częściej ucieka się do niej niż jakikolwiek gatunek dzi
kich zwierząt'14 (stosując terminologię autora z Florencji, można by rzec, że „siła”, 
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najbardziej przeciwna ich gatunkowej naturze, staje się im najbliższa). To prawda, 
że również oni ćwiczą się w sztuce wojennej, jednak czynią to przez wzgląd na 
nastawienie innych ludów, nie własne, rozumne i możliwie „najbardziej ludzkie”, 
zgodne z „naturą gatunkową”, nigdy też nie rozpoczynają wojny lekkomyślnie, lecz 
z kilku (enumeratywnie wyliczanych) powodów: albo bronią własnych granic, albo 
odpierają wrogów, którzy wtargnęli do kraju ich sprzymierzeńców, albo wreszcie li
tując się nad jakimś narodem, który cierpi ucisk pod despotycznymi rządami, stara
ją się uwolnić go przy pomocy swoich wojsk spod jarzma tyranii i niewoli, kierując 
się tylko względami ludzkości'35.

135 Tamże (podkr, w oryginale).
136 Tamże, s. 119-120.
137 Tamże, s. 130.
138 Dla uratowania własnych obywateli Utopianie - obok namawiania do zgładzenia władcy 

wrogiego kraju, skłócania nieprzyjaciół i podburzania sąsiednich narodów - sięgają nawet po 
pomoc podłych żołdaków (należących do ludu Zapoletów), sowicie ich opłacając i wysyłając do 
wykonania najbardziej niebezpiecznych zadań (tamże, s. 116-117).

139 Jeśli jednak dochodzi do wojny, w której Utopianie zwyciężają, zasadniczo - choć nie 
pragną dla siebie żadnej zdobyczy - obarczają jej kosztami nie sprzymierzeńców, w których 
obronie walczyli, lecz zwyciężonych i z tego tytułu częściowo ściągają pewną ilość pieniędzy, 
zachowując je na podobne wydatki wojenne, częściowo zaś przejmują w zdobytym kraju na wie
czystą własność niektóre dobra państwowe, przynoszące znaczny dochód. Choć więc nie wsz
czynają wojen zaborczych, przecież następstwem stoczenia zwycięskiej wojny jest uzyskanie 
przez nich pewnych dóbr kosztem zwyciężonych (tamże, s. 121).

Zauważmy jednak, obok wyeksponowania po raz kolejny „względów ludzko
ści”, jak się wydaje decydujących również o tym, że zwyciężając Utopianie nigdy 
nie urządzają rzezi, nie pustoszą pól i nie palą zasiewów ani nie naruszają zawie
szenia broni nawet w razie ponownej zaczepki'36. Ich kapłani, cieszący się wiel
kim poważaniem nie tylko w ich kraju, ale także w krajach sąsiednich, modlą się 
w trakcie bitew o pokój, potem o takie zwycięstwo dla swoich, które nie byłoby 
krwawe dla żadnego z walczących wojsk, a w końcu - gdy ich rodacy zwyciężają 
- wpadają w wir walki i zapobiegają rzezi pokonanych, bo dotknięcie ich szat ratu
je zagrożonemu przeciwnikowi nie tylko życie, ale i mienie przed wszelkim bezpra
wiem wojennym'31. Głównym celem podejmowania przez nich „zdrożnych” nawet 
środków jest zawsze chęć uratowania życia własnych obywateli135 136 137 138. Podstawowym 
sposobem ich działania względem sąsiadów jest raczej „akcja kolonizacyjna” lub 
„pomoc urzędnicza” niż podbój139. Niekiedy bowiem sąsiednie ludy, zgodnie z re
lacją Hytlodeusza, zwracają się do Utopian z prośbą o pomoc przeciwko tyranowi. 
Udając się do nich, proszą o przysłanie ich urzędników, w ocenie Rafała i wielu 
humanistów renesansowych najlepiej w ten sposób dbając o zapewnienie korzyści 
swemu państwu, ponieważ zarówno pomyślność jego, jak zguba, zależy [właśnie] 
od charakteru urzędników. Jaka jest jednak miara „dobrego urzędnika”? Oto, po
wiada doświadczony portugalski podróżnik, urzędnicy przybywający z Utopii za 
żadną cenę nie daliby się odwieść od uczciwości nie tylko dlatego, że po powro
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cie do swego kraju nie mieliby z łapówki żadnego pożytku, ale również dlatego, że 
nie mają oni powodu postępować stronniczo i kierować się bądź sympatią, bądź 
niechęcią, gdyż miejscowi obywatele nie znają ich. Podkreśliwszy po raz kolejny 
znaczenie bezstronności, choćby motywowanej jedynie nieznajomością stron, a nie 
„czystą bezinteresownością” przez wzgląd na to, co ogólne, co dotyczy rzeczy- 
pospolitej (skoro nie we własnej rzeczypospolitej przyszło im pełnić powinności 
urzędnicze), Rafał formułuje istotną dla humanistów konkluzję, którą także warto 
przytoczyć: Źle dzieje się, gdy sędziów opanuje chciwość i względy uczuciowe; na
tychmiast znika wszelka sprawiedliwość, najpewniejsza ostoja państw140.

140 Tamże, s. 110.
141 Tamże, s. 74. W razie nadmiernego zmniejszenia populacji we własnym kraju. Utopianie 

mają jednak odwoływać swych obywateli z zajętych lub zdobytych kolonii, bowiem godzą się 
oni raczej na utratę kolonii niż na zmniejszenie się ludności choćby w jednym z miast rodzinnych 
(tamże).

W pewnym miejscu swego opowiadania Rafał wskazuje jednak również, że 
w przypadku przeludnienia na całej wyspie (zatem nie z chęci podboju gwoli zdo
bycia bogactw lub podporządkowania sąsiedniego ludu) z każdego miasta wysie
dlana jest część mieszkańców, by na najbliższym lądzie stałym, gdzie tubylcom po
zostaje sporo ziemi nie uprawionej, zakładają osadę zgodnie ze swoimi zwyczajami 
i proponują miejscowej ludności wzajemne współżycie. Jeśli natrafią na ludzi do
brej woli, którzy godzą się na ich urządzenia i zwyczaje, tworzą jedną społeczność 
ku pożytkowi jednych i drugich, a to dzięki wyższej kulturze uprawy. Lecz jeśli tu
bylcy wzbraniają się przyjąć prawa osadników, wówczas ci wypędzają ich z tego 
obszaru ziemi, który sami zamierzają uprawiać, a w razie zbrojnego oporu używają 
broni. Kolonizacja nie jest wobec tego wyłącznie pokojowa, skoro zmierzając do 
zdobycia nowych terytoriów pod osadnictwo usprawiedliwiane jest nawet użycie 
siły. Uzasadnienie takiej akcji jest interesujące, powiada bowiem Rafał (wskazując, 
iż rozprawia o ludzie żyjącym w najrozumniejszym ustroju), że według zapatrywań 
Utopian najsłuszniejsza jest wojna wypowiedziana takiemu narodowi, który posia
da znaczne pustkowia i sam nie czerpie z nich żadnych korzyści, nie pozwala jednak 
innym zajmować i użytkować tych obszarów, choć zgodnie z naturalnym porząd
kiem mają oni prawo wykorzystać je dla swego wyżywienia141. Znów moglibyśmy 
odesłać do Locke’ańskiego proviso, by dostrzec znaczenie „naturalnego porządku” 
jako ostatecznego kryterium, którego spełnienie usprawiedliwia naznaczanie dóbr 
„własnym trudem” tylko w pewnym zakresie, w przypadku Utopian nawet jednak 
kolonizację z użyciem siły zbrojnej.

Autor Utopii nie poprzestaje jednak na ustaleniach relacjonujących to, co na
turalne i rozumne zarazem do tego, co możliwe do zaakceptowania dla „praktycz
nego rozumu” uwzględniającego następstwa grzeszności człowieka i do tego, co 
odpowiada „opinii”. Podejmując krytykę z jednej strony istotnego dla angielskiej 
myśli politycznej sposobu myślenia kojarzonego z koncepcją ancient constitution, 
z drugiej zaś aktualnie obowiązujących w Anglii rozwiązań prawnych, zdaje się 
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zmierzać do wykazania miałkości uzasadniania orzeczeń „praktycznego rozumu” 
na racji właściwej „opinii” i problematyczności norm jej odpowiadających. Mamy 
więc wywody poświęcone błędnemu traktowaniu „zadawnionych” rozstrzygnięć 
jako obowiązujących także aktualnie (argument z „mądrości przodków”) oraz wy
wody poświęcone nieprawidłowości rozwiązania uzasadniającego karanie złodziei 
zamiast usuwania przyczyn ich postępków. Obok tych rozważań, w przytaczanej 
rozmowie prowadzonej u arcybiskupa Canterbury i kanclerza królestwa Johna 
Mortona, pojawia się długi wywód Rafała skierowany przeciwko rozmówcy, który 
broni obu krytykowanych błędów społeczeństw angielskiego i francuskiego. Rafał 
zauważa bowiem, że w społeczeństwie angielskim wielka jest ilość rozpróżniaczo- 
nej szlachty, która nie tylko żyje z cudzej pracy, ale także dąży głównie do mno
żenia swoich dochodów, tracąc zdolność stawania w obronie biednych, zatem tak
że w obronie całej rzeczypospolitej, której tamci również są członkami. W drugim 
społeczeństwie ziemia rozdawana jest żołnierzom utrzymywanym kosztem całej 
wspólnoty na wypadek wojny. Prawda, że Morę w odniesieniu do społeczeństwa 
francuskiego formułuje wniosek, iż nie jest rzeczą korzystną dla państwa żywić 
mnóstwo takich nicponiów nawet na wypadek wojny, podkreślając po raz kolejny, 
że unikanie wojen winno być głównym celem rządzących, co deprecjonuje decyzję 
o utrzymywaniu armii.

Dalszy wywód poświęca jednak Anglii, wskazując na następstwa akcji ogradza
nia i ograniczanie swobody handlu jako dwie główne przyczyny panującej w tym 
kraju nędzy, drożyzny i bezrobocia. Ograniczenie tych niekorzystnych zjawisk, nie
bezpiecznych dla pokoju oczekiwanego przez Rafała, zależy jednak od usunięcia 
ich przyczyn. Jeślibyście nie leczyli tych bolączek, powiada doświadczony podróż
nik, złudną mogłaby okazać się wasza chełpliwość z powodu stosowania surowych 
kar za kradzież; miałoby to bowiem piękne pozory, lecz nie godziłoby się ani ze 
sprawiedliwością, ani z dobrem publicznym, co jednak najważniejsze przeczyłoby 
wartości życia ludzi ubogich, którzy zmuszeni do kradzieży wciąż narażeni są na 
karę śmierci, mimo że z życiem ludzkim nie mogą iść w porównanie wszystkie na
wet bogactwa materialne. Ekspozycja „wartości życia człowieka”, także ubogiego, 
ma wielkie znaczenie nie tylko w rozmyślaniach „filozofa” Rafała; ma je także dla 
samego More’a, nawiązującego także w tym względzie do stanowiska Erazma, go
dzącego się i z tym, że kara, która grozi ubogim za kradzież, niekiedy jedyny spo
sób pozwalający na zdobycie dóbr zaspokajających głód, jest niesprawiedliwa tak
że z tego powodu, że jest jakościowo tożsama z karą za zabicie innego człowieka, 
jakby czyn zwrócony przeciwko mieniu miał być analogiczny, do czynu zwrócone
go przeciwko osobie142. Zawarty w ostatniej uwadze adres polemiczny dodatkowo 
unaocznia wagę przywiązywaną przez chrześcijańskich humanistów do wartości 
ludzkiego życia, wyraźnie wyższej niż wartość praw własności do rzeczy, wymaga
jącej uznania, że wartość owych praw należy relacjonować nie tylko do stanowiska 

142 Tamże, s. 27-32.
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uprawnionego-właściciela, ale także - a z pewnością nawet głównie - do zachowa
nia życia wszystkich osób współtworzących wspólnotę polityczną. Adres ten jest 
ważny szczególnie w przypadku stanowiska zajmowanego przez „opinię”, stano
wiska atakowanego przecież tak przez „idealistycznie” nastrojonego Rafała, jak 
i przez nastawionego „bardziej umiarkowanie” „Morusa”. More jako autor wywo
dów Rafała i More-„Morus” jako uczestnik debaty po raz kolejny proponuje dwa 
odmienne rozwiązania: radykalne (realizowane przez Utopian) i mniej radykalne, 
możliwe do uwzględnienia w chrześcijańskich krajach Europy, zdolnych wszak do
strzec - pod warunkiem porzucenia dominujących przeświadczeń - potrzebę uzna
wania większej wartości życia człowieka niźli nienaruszania uprawnień do rzeczy.

W tym miejscu, obok wspomnianej już z pewnością bardzo istotnej krytyki po
dejścia kojarzonego często z koncepcją ancient constitution, szukającego podstaw 
wartości norm i uprawnień głównie w ich „dawności” (a nie rozumności, nieko- 
jarzonej przez More’a z upływem czasu i ewentualnym „zatwierdzaniem” norm 
przez Boga choćby korzystającego z „narzędzia czasu”), znajdujemy ślad drugiego 
ważnego elementu „teorii prawa” More’a. Skoro, jak piszę znacząco, Bóg zakazał 
tak zabijania drugiego, jak i samobójstwa, to przecież każde porozumienie ludzi, 
oparte na pewnych prawnych postanowieniach co do wzajemnego mordowania się, 
nie może posiadać tak wielkiej mocy, by uwalniać od więzów owego zakazu Bożego 
swoich służalców, którzy bez upoważnienia Bożego zabijać będą ofiary ustawodaw
stwa ludzkiego. Nie tylko normy i uprawnienia, których obowiązywanie uzasadnia 
„dawność”, ale także normy i uprawnienia mające podstawę w porozumieniach lu
dzi nie mogą w żadnym razie przełamywać Bożych zakazów, w przeciwnym bo
wiem przypadku owo przykazanie Boskie będzie posiadało tylko tyle mocy obowią
zującej, ile mu przyznają prawa ludzkie. Prawo Boże pozytywne lub objawione, 
zapewne dopełniające jedynie normy rozpoznawane lub stwierdzane przez rozum 
przyrodzony człowieka (co wydaje się uzasadniać przynajmniej wywód Rafała), 
zdaje się stanowić obowiązujący punkt odniesienia dla działalności każdego pra
wodawcy, nie tylko ustalającego treść norm w Utopii, ale także w chrześcijańskich 
krajach Europy. More daje po raz kolejny do zrozumienia, jak poważne następstwa 
wynikają z dominacji „opinii”, z niedostrzegania znaczenia relacji „wyższości” 
norm od Boga pochodzących wobec norm już nie tylko ustalających się w długim 
okresie i dlatego „zadawnionych” (zwyczajowych, a może i precedensowych), ale 
także ustanawianych wolą jakiegokolwiek ludzkiego prawodawcy, choćby nim był 
zwierzchnik o pretensjach uniwersalistycznych. Mając na względzie właśnie tego 
rodzaju następstwa, dopowiada, iż skutek traktowania norm prawa Bożego tylko 
jako „propozycji moralnych” pozbawionych mocy prawnej będzie oczywiście taki, 
że ludzie w ten sposób będą rozstrzygać we wszystkich sprawach, w jakich gra
nicach należy słuchać przykazań Boskich'*2", że prawodawca ludzki podporządkuje 
swej woli dzieło ewentualnego wprowadzania takich norm do systemu prawnego 

143 Tamże, s. 33.
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ostatecznie przez siebie ustalanego, tracąc tym samym wzgląd na istotne granice, 
których - zgodnie z tradycyjną koncepcją ładu i ujęciami wskazywanymi wkrótce 
przeciwko próbom Henryka VIII głównie przez katolików - żaden ludzki prawo
dawca przełamywać nie może.

9. Ani „zadawnienie”, ani „pochodzenie z porozumienia ludzkiego” osłabiają
cego moc obowiązującą Bożego zakazu nie mogą stanowić autonomicznych źró
deł (uzasadnień) prawa. Wydaje się więc, że zasadniczym dążeniem More’a jest 
próba ukazania norm prawa Bożego jako miar obowiązujących każdego ludzkie
go prawodawcę. Upraszczając, można przyjąć, że dla autora Utopii istotna jest nie 
rozumność kojarzona z „dawnością” lub konstytuowaniem norm w porozumieniu 
zawieranym nawet przez wszystkich ludzi, lecz rozumność ludzka jako zgodność 
z rozumnością Boga. Zagadnienie to naprowadza na istotny wątek w niewielkim 
zakresie omawiany w Utopii, a przecież ważny także ze względu na dalsze losy jej 
autora: jego bierny opór, sprzeciw sumienia, odmowa złożenia przysięgi lojalności, 
nie są omawiane w dziele z 1516 r., chociaż sprzeczność norm stanowionych przez 
człowieka z zakazami sformułowanymi przez Boga jest przecież sygnalizowana 
i może stanowić punkt odniesienia dla poszukiwania uzasadnienia ewentualnego 
oporu144. Racja „dawności normy” (przywileju, uprawnienia?) nie wydaje się wy

144 Warto przytoczyć w związku z tym argumentację formułowaną przez More’a oskarża
nego przez Henryka VIII, znaną z jego listu do córki pisanego 3 czerwca 1535 r. w londyń
skiej Tower. Informując, że król wysłał Radę z rozkazem, by przyszły męczennik jednoznacznie 
odpowiedział na pytanie, czy uważa statut czyniący angielskiego monarchę najwyższą głową 
Kościoła angielskiego za obowiązujący, podkreśla, że jego sprawa jest czysta, a wola dobra 
i że może cierpieć ból, ale nie szkodę, gdyż człowiek może stracić głowę, a nie ponieść szkody. 
Miałem bowiem pewność, powiada dalej, że od samego początku byłem lojalny wobec króla, idąc 
za radą Jego Królewskiej Mości, którą mi dał, kiedy wstępowałem do jego zaszczytnej służby: że 
mam patrzeć najpierw na Boga, a potem na króla. [...] Na to odpowiedzieli Lord Kanclerz i Se
kretarz Królewski, że król może mnie zmusić swoimi prawami do prostej odpowiedzi w ten czy 
inny sposób. Na to odpowiedziałem, że nie będę rozważał autorytetu króla, co Jego Wysokość 
może zrobić w takim wypadku [...]. Jeśli bowiem moje sumienie obróciło się przeciw Statutowi 
[...] wtedy biorąc pod uwagę, że nic nie robię i nic nie mówię przeciw Statutowi, byłoby bardzo 
przykro zmusić mnie do powiedzenia, że popieram Statut, co by było przeciw mojemu sumieniu 
i co naraziłoby na zgubę moją duszę, albo zmusić mnie do wypowiedzenia się przeciw, co by 
doprowadziło do zguby ciało. Wskazane w tej wypowiedzi uzasadnienie oporu biernego, pole
gającego na niezajmowaniu stanowiska wobec zasadności i treści statutu, zostaje uzupełnione 
w dalszej części listu, w której More przedstawia odpowiedź na uwagę wzywającego go jednak 
do zajęcia stanowiska sekretarza królewskiego, wskazującego, iż jako kanclerz brał on udział w 
skazywaniu heretyków i zmuszał ich do wyznania, czy wierzą w papieża jako głowę Kościoła. 
Tymczasem w podobnej sprawie, gdy prawo ustanowiło króla głową Kościoła, More nie chce 
zająć stanowiska. Na to odpowiedziałem, dopowiada, chociaż nie miałem zamiaru bronić żadnej 
strony ani stanowiska w dyskusji, że jest różnica między tymi dwiema sprawami, gdyż wówczas 
[gdy był kanclerzem] w tym kraju i w całym świecie chrześcijańskim władza papieża była uzna
na jako rzecz bezsporna, a nie była tym, co nie uznaje się tylko w tym królestwie, a przyjmuje za
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starczającą, podobnie jak nie jest taką „racja porozumienia” zawieranego choćby 
przez wszystkie jednostki. Jedyną racją uzasadniającą bierny w istocie opór, istotną 
zresztą także dla More’a pozostającego w Tower, pozostaje sprzeczność norm ludz
kich lub ludzkich rozkazów z normami ustanowionymi przez samego Boga.

W Utopii znajdujemy jednak opis przypadku, który sygnalizuje przyzwole
nie autora (a może tylko Rafała?) na stosowanie oporu, nawet swoistego „oporu 
czynnego”. Wspominając „naród Achoriów”, którego władca zainteresowany był 
nie tyle utrzymywaniem pokoju w królestwie, ile podbijaniem sąsiedniego (po
dobne zainteresowania miały - jak pamiętamy - dominować w myśleniu i działa
niach współczesnych władców nawet chrześcijańskich krajów Europy, miały być 
oczywiste dla „opinii”), Rafał zauważa, że jego przedstawiciele zwołali wreszcie 
zgromadzenie narodowe i w sposób bardzo grzeczny poddali królowi swemu myśl 
wyboru któregoś z dwóch państw. Zgromadzenie Achoriów nie ograniczyło się do 
złożenia propozycji, nie było - jak się wydaje - jedynie „ciałem doradczym”, ale 
oświadczyło władcy, że nie będzie już mógł władać obydwoma krajami. Podstawa 
sprzeciwu wobec dominującego przecież w „empirycznym świecie chrześcijań
skim” sposobu myślenia i działania władców zostaje unaoczniona przez autora 
Utopii w charakterystycznym wezwaniu, które uwzględnia cel urzędu i miary po
czynań jego piastuna: Panie, dbaj o dobro odziedziczonego po przodkach króle
stwa, wzmagaj jego bogactwo i siły, jak tylko możesz, i doprowadź je do najwięk
szego rozkwitu; kochaj swych poddanych i ciesz się nawzajem ich miłością; żyj 
wśród nich jak ojciec i rządź nimi łagodnie; inne królestwa zostaw w spokoju, gdyż 
to, co odziedziczyłeś, wystarczy ci aż nadto'45. Nie tyle „moment miłości”, ważny 
- jak widzieliśmy - dla Erazma i jego angielskich naśladowców, nie tyle dbałość 
o dobro rzeczypospolitej (element wciąż eksponowany przez szesnastowiecznych 
myślicieli politycznych), nie tyle nawet „ojcowska łagodność” przykuwają uwagę, 
ile problem związania piastuna władztwa nakazem pozostawiania innych dziedzin 
w spokoju. Nierealizowanie przez władcę tego celu, wielekroć zaznaczanego nie 
tylko w wypowiedzi More’a, ale także przez innych chrześcijańskich humanistów 
henrycjańskich, powiązane zostało z poddaniem władcy „zgromadzeniu narodowe
mu” Achoriów. Sformułowana przez nie wobec piastuna władztwa „myśl wyboru” 
jednego z dwóch państw łączyła się przecież z wezwaniem do rezygnacji przezeń 
z jednego z nich, choćby tego, którym władał, choćby „państwa Achoriów”; z we- * 

słuszne w innych królestwach. O ile zatem w pierwszym przypadku prawo jednego królestwa 
nie zmuszało człowieka w jego sumieniu, skoro było to prawo całego świata chrześcijańskiego, 
o tyle w drugim przypadku, gdy pojawia się prawo uczące odwrotnie w sprawach dotyczących 
wiary, sytuacja stawała się z gruntu odmienna, gdyż prawo całego świata chrześcijańskiego 
obowiązuje nawet jeśli jakieś lokalne prawo wypowie się przeciw niemu; słuszność albo nie
słuszność zmuszania człowieka do precyzyjnej odpowiedzi nie leży we względzie albo różnicy 
między ścięciem i spaleniem, ale w różnicy podlegającej władzy sumienia, różnicy, która leży 
między ścięciem a piekłem (cyt. za: D. Petsch, Tomasz Morus, s. 195-197).

145 T. Morę, Utopia..., s. 44.
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zwaniem więc do wyrzeczenia się tytułu do własnej, choćby odziedziczonej sfery, 
związanym wszelako z szansą na realizację istotnego celu każdego panowania, na- 
kierowywanego wszak na dobro danej wspólnoty, a nie zwracającego się przeciwko 
innym wspólnotom.

Nie jest to wprawdzie jednoznacznie podana racja sprzeciwu „zgromadzenia” 
wobec władcy ani tym bardziej racja uzasadniająca rebelię, niemniej przyjęty przez 
More’a sposób wywodu pozwala wnioskować, że z jednej strony „rozumnym” oka
załoby się dla niego takie rozwiązanie, w którym „zgromadzenie narodowe” było
by władne „grzecznie” ukazywać władcy cel jego panowania, z drugiej zaś „ro
zumnymi” byłyby kryteria wiążące władcę, niebędącego - wbrew formułowanemu 
w innym miejscu krytycznemu wskazaniu „Morusa” - jedynym ośrodkiem orze
kającym o tym, co jest dobrem, niebędącego jedynym „źródłem sprawiedliwości” 
(jakże dziwacznie brzmi w tym kontekście również przytaczana przez More’a for
muła, iż król, chociażby chciał, nie może nigdy postąpić niesprawiedliwie'^).

Wątek ten jest rozbudowywany przez autora Utopii w szerszej wypowiedzi 
Rafała, krytykującego podejście, zgodnie z którym tak mienie, jak i osoby wszyst
kich poddanych stanowią własność króla; podejście bliskie niektórym przynajm
niej zwolennikom „tendencji absolutystycznej”, uzasadniających tylko „łaską księ
cia” korzystanie przez poddanych z dóbr im przekazanych bez prawa własności 
albo możność pomniejszania ich własności (wiedząc, że człowiek bogaty i wolny 
nie potrafi znosić cierpliwie twardych i niesprawiedliwych rządów, a niedostatek 
i ubóstwo onieśmielają, zmuszają do uległości i pozbawiają ciemiężonych szlachet
nego zapału, niezbędnego, gdy chodzi o zrzucenie jarzma niewoli, władca miałby 
określać zakres uprawnień, a nawet dystrybuować wszelkie dobra). Rafał zdaje 
się hołdować podejściu przeciwstawnemu, skoro twierdzi, że cześć i bezpieczeń
stwo władcy polega raczej na bogactwie poddanych niż na jego własnym, gdyż lu
dzie obierają króla ze względu na siebie, a nie na niego, aby dzięki jego trudom 
i staraniom sami mogli żyć w pomyślności, zabezpieczeni od wszelkich krzywd. 
Zauważając znaczenie formuły „ludzie obierają króla” jako ekspozycji „republi
kańskiego” elementu rozumowania More’a146 147 i wiążąc ją z wcześniejszymi wska
zówkami na temat możności „zgromadzenia narodowego” Achoriów „grzecznego 
proponowania” władcy wyboru dziedzin mu poddanych, przywołajmy ważną kon
kluzję Rafała: świętym obowiązkiem władcy jest więcej dbać o szczęście poddanych 
niż o własne; podobnie pasterz dopóki jest pasterzem, winien raczej myśleć o tym,

146 Tamże, s. 46.
147 Przypomnijmy jednak, że w Dialogu o pociesze w ciężkiej próbie, Morę ustami doświad

czonego Antoniego powiada w tonie aprobatywnym, że w każdym królestwie tylko jeden czło
wiek może piastować urząd tak władczy, że żaden człowiek nie może mu rozkazywać ani [go] 
kontrolować. Żaden dworzanin nie może ubiegać się o to, a tylko sam król, nie podlegając kon
troli i rozporządzeniom, może kontrolować i rozkazywać wszystkim. Wszyscy pozostali podlegają 
mu (cyt. za: D. Petsch, Tomasz Morus, s. 161).



Chrześcijański humanizm renesansowy 125

aby owce jak najlepiej wypasły się, niż aby dogadzać sobie14*. Wypowiedź ta, 
w wielkiej mierze korespondująca z ujęciem Dudley’a, dostarcza wprawdzie kry
terium pozwalającego na ocenę poczynań władcy, nie jest jednak dopełniana wska
zaniem sposobów ewentualnego usunięcia niespełniającego go władcy, co sprawia, 
że formuła wskazująca na „obieranie króla” przez „ludzi” nie zmienia istoty do
tychczasowych ustaleń More’a: władca nie może zostać odsunięty w wyniku ak
cji poddanych, gdy nie spełnia powinności; co znacznie ważniejsze, nie może być 
pozbawiany tronu, nawet gdy przeczy normom prawa Bożego, bo chociaż neguje 
cel sprawowanego władztwa lub takie normy, to zasługuje tylko na wzgardę i nie
nawiść obywateli, w podobnym przypadku nie jest też w stanie inaczej ich utrzy
mać w posłuszeństwie, jak przez ucisk, grabież i konfiskatę mienia. Panujący w taki 
sposób, pogardzany przez poddanych, niespełniający ciążących na nim powinno
ści, władca winien własnym aktem zrzec się władztwa, choćby powodując się radą 
zgromadzenia, jak dziedziczny książę Achoriów. Działania władcy, być może nie 
„ukształconego” należycie, zbyt mocno trzymającego się „błędnych zasad” wpa
janych przez „polityków” rozchodzących się w ich propagowaniu z „filozofami”, 
zasad bliskich „opinii”, prowadzą więc niekiedy nie tyle do utraty władzy, ile au
torytetu, co nie usprawiedliwia jednak sprzeciwu czynnego ani prób detronizacji 
władcy przez poddanych, choćby nawet (Utopia nie wspomina o tym) w następ
stwie wezwania do oporu przez papieża jako sędziego występnego chrześcijańskie
go władcy. Rafał potwierdza zresztą wprost tę zasadę, gdy mówi, że trzymając się 
[...] kurczowo władzy przy pomocy tego rodzaju środków [występny władca] mógł
by wprawdzie zachować tytuł króla, lecz z pewnością utraci powagę'49. „Utrata 
powagi” (autorytetu) z powodu zanegowania celu istnienia rządzonej wspólnoty, 
nie stanowi więc racji dostatecznej stawiania oporu władcy zachowującemu tytuł. 
Zachowywanie tytułu przez takiego władcę nie dokonuje się w przestrzeni intere
sującej „filozofa” Rafała, który nie dość, że krytycznie ocenia środki stosowane 148 149 

148 T. Morę, Utopia..., s. 46. Godność królewska wymaga, aby sprawować rządy nie nad 
żebrakami, lecz nad ludźmi zamożnymi i szczęśliwymi, konkluduje Rafał, a przyrównując wbrew 
Platonowi władcę i lekarza, dodaje: Jak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć 
chorych inaczej jak przez wywołanie drugiej, jeszcze gorszej choroby, tak i człowiek, który nie 
umie poprawić postępowania obywateli w inny sposób aniżeli przez pozbawienie ich wygód ży
ciowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi. Niechże więc 
wpierw uleczy się ze swej niezdarności lub zarozumiałości, gdyż z powodu tych wad poddani 
lekceważą swego władcę, albo nienawidzą. Niech przeto żyje ze swoich domen bez krzywdy ludz
kiej; niech tępi zbrodnie i przez należyte wychowanie raczej zapobiega złemu, niż dopuszcza do 
szerzenia się przestępstw, które potem musi karać. Nie powinien lekkomyślnie przywracać mocy 
obowiązującej ustawom, które wyszły z użycia, szczególnie zaś tym, których braku nie odczu
wano od dłuższego już czasu. Niech wreszcie nigdy nie pobiera opłaty w zamian za pobłażanie 
cudzym wykroczeniom, gdyż sędzia uczciwy nie pozwoliłby na coś podobnego nawet człowiekowi 
prywatnemu, piętnując to mianem niesprawiedliwości i chytrości (tamże, s. 47-48).

149 Tamże, s. 47.
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w „sferze władania”, to proponuje wręcz - jakby odwołując się do „dualistycznej” 
wizji Seneki, bezradnego wobec poczynań cesarza Nerona - ustanowienie dwóch 
odrębnych, w każdym razie względnie niezależnych dziedzin: tej, w której dzia
łają nieposiadający autorytetu, ale zachowujący tytuły występni władcy; oraz tej, 
w której pozostają filozofowie, w której włada rozum, a nie siła lub - nawet - pra
wo (skoro filozofowie nie są w stanie zapobiec cudzej głupocie, to lepiej, by pozo
stawali w domu, unikając dzięki temu ulewy z tamtej wynikającej)150.

150 Tamże, s. 52. Ograniczoność Utopian w zakresie ujęć teoretycznych przedstawił Rafał 
w opowiadaniu im poświęconym w interesującym kontekście, pisząc: Przed naszym przybyciem 
Utopianie nic nie słyszeli o wszystkich tych filozofach, których nazwiska słyną w naszym świecie; 
jednakże i oni osiągnęli niemal to samo, co my, w dziedzinie muzyki, dialektyki, arytmetyki i geo
metrii. Lecz jak we wszystkim niemal dorównują naszym dawnym uczonym, tak pozostają daleko 
w tyle, jeśli chodzi o zdobycze naukowe współczesnych dialektyków. Albowiem nie doszli jeszcze 
do żadnego z tych subtelnych praw logicznych dotyczących ograniczania względnie uogólniania 
sądów oraz hipotez, o czym tutaj wszędzie uczy się młodzież w małych podręcznikach logiki. 
A jeśli chodzi o definicję pojęcia, to tak dalece jest im trudno zdobyć się na jej zrozumienie, że 
jeszcze nikt z nich nie potrafił dotąd pojąć nawet człowieka, który, jak wiecie, ogromem swym 
przewyższa wszystkich olbrzymów (tamże, s. 87).

151 O tym, że More wprowadza w ten sposób istotny wątek do refleksji renesansu północne
go, piszę obszernie G. M. Logan, The Meaning of More's „ Utopia", s. 38-39.

152 Zob. w szczególności S. Kessler, Religious freedom in Thomas More's „ Utopia”, „The 
Review of Politics” (Notre Dame) 2002, 64, 2, s. 207.

153 D. Baker-Smith, More's „Utopia”, s. 151.

10. Przejdźmy do problemów instytucjonalnych, jak bowiem sygnalizowaliśmy 
w związku z poszukiwaniami Erazma, są one bardziej interesujące dla jego przy
jaciela, autora Utopii niż dla niego samego. Jakie są „urządzenia” Utopian, które 
More - jak widzieliśmy - po części akceptuje, po części zaś odrzuca, odbiegając od 
ujęć przyjmowanych przez większość współczesnych mu autorów, skupiających się 
raczej na „osobowym” niż instytucjonalnym aspekcie świata politycznego151, kon
centrujących uwagę - jak Erazm - na należytym charakterze władcy lub ewentual
nie (jak nieco później Elyot) jego doradców? Z pewnością, choć głównym aspek
tem refleksji More’a pozostaje relacja między tym, co moralne i tym, co użyteczne 
(expedient), to kluczowe znaczenie posiada dla niego zagadnienie samowystar
czalności (autarkia), które już u klasycznych myślicieli warunkowało doskonałość 
wspólnoty politycznej, posiadającej wszystko (ale i tylko tyle), co konieczne dla 
zapewnienia obywatelom szczęśliwości. Utopianie, których „państwo” nazywane 
jest wręcz „miastem filozofów”, bo skonstruowane jedynie w oparciu o przesłanki 
racjonalne152, wydaje się w wielkiej mierze „sztuczne”, bo zaprojektowane wedle 
z góry przyjętego planu153, mieszkają w 54 przestronnych i wspaniałych miastach 
(aluzja do 53 okręgów w Anglii i Londynu), używają tego samego języka i honoru
ją te same prawa. Nie tylko więc mowa mieszkańców wszystkich miast, ale i prawa 
są zupełnie jednakowe, relacjonuje Rafał. Każde miasto ma przyznany do swego 
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użytku obszar ziemi, ciągnący się z każdej strony co najmniej na 12 000 kroków 
i żadnemu z nich nie zachciewa się rozszerzać swoich posiadłości, ponieważ miesz
kańcy ich nie uważają się za właścicieli ziemi, lecz raczej za [jej] włodarzy'5*; nie 
ma zatem żadnych językowych czy kulturowych mniejszości, ale nie wspomina się 
też o istnieniu jakichkolwiek korporacji korzystających ze szczególnego rodzaju 
przywilejów lub immunitetów mających oparcie w dawno przyznanych tytułach 
w rodzaju uniwersytetów, cechów czy gildii. Jednak podobnie jak nie ma odmien
nych ładów normatywnych w obrębie ewentualnych poszczególnych korporacji, 
tak brak odmienności prowincjonalnych w tym zakresie, poszczególne miasta bo
wiem, a zapewne także Kościół, pozbawione są własnych w tym zakresie uregu
lowań (dzięki czemu usunięty zostaje istotny problem ewentualnych odrębności 
struktur jurysdykcyjnych). Jednolity system prawny, określający w szczególności 
sankcje karne za poszczególne przestępstwa (w tym karę śmierci za podwójne cu
dzołóstwo), stosowany jest przez Utopian w osobliwy sposób, zasadniczo bowiem 
nie reguluje dolegliwości za wszelkie przewinienia, pozostawiając wymierzanie kar 
senatowi biorącemu pod uwagę w każdym przypadku wielkość przewinienia. Co 
więcej, to mężowie karzą swe żony, rodzice zaś dzieci, chyba że przestępstwo jest 
tak ciężkie, iż wymaga publicznego ukarania, przy czym zwykłą karą za największe 
zbrodnie jest niewola'55.

154 T. Morę, Utopia..., s. 60-61.
155 Tamże, s. 106. W relacji Rafała o Utopii wspominani są niewolnicy pojmani na woj

nie (ale tylko ci, którzy brali w niej czynny udział; ich synowie są już jednak wolni, podobnie 
jak ludzie zakupieni u innych narodów jako niewolnicy), sprawcy haniebnych czynów w kraju, 
skazani na karę śmierci za granicą wreszcie biedni wyrobnicy zgłaszający swe usługi w Utopii. 
Wszyscy niewolnicy (z wyjątkiem „biednych wyrobników”), zakuci w kajdany, skazani są na 
ustawiczną pracę, przy czym najtrudniejszą wykonują „niewolnicy krajowi”, którzy wszak ode
brali staranne wychowanie wpajające im zasady życia cnotliwego (tamże, s. 103); miast zatem 
skazywać na śmierć, co - jak widzieliśmy - nie jest wykluczone, zbrodniarzy, karze się niewo
lą jako że wedle Utopian jest ona dla nich nie mniej przykra niż śmierć, a państwo ma z tego 
większy pożytek, niż gdyby natychmiast winowajców zabito i z oczu ludzkich usunięto; człowiek 
pracujący, mówią oni, pożyteczniejszy jest niż trup, ponadto widoczny przykład jego kary przez 
dłuższy czas może innych odstraszać od popełnienia podobnej zbrodni; w razie buntu skazani na 
niewolę mają być jednak zabijani jak nieposkromione dzikie zwierzęta, skoro więzienie i kajdany 
nie mogły utrzymać ich w uległości (tamże, s. 106-107). Dodajmy jednak, że Utopianie nie tylko 
odstraszają obywateli od zbrodni surowymi karami, ale także zachęcają ich do zdobywania cnót, 
obiecując im zaszczytne nagrody (tamże, s. 108).

W etyce interesuje Utopian głównie dociekanie czy szczęście ludzkie zależy od 
jednego, czy od większej ilości warunków, gdyż właśnie szczęście traktują oni jako 
cel życia ludzkiego, nie identyfikując go jednak z dowolną rozkoszą, lecz z „rozko
szą dobrą i godziwą”, do której - jakby do najwyższego dobra - ma pociągać naturę 
człowieka nawet cnota, dzielność moralna (cnota) pojmowana przez Utopian jako 
życie zgodne z naturą. Cnota skojarzona z naturą człowieka, kierująca go na osiąga
nie szczęścia jako „rozkoszy dobrej i godziwej”, skłaniająca go do podejmowania * * 
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dążenia ku pewnemu celowi, to teza wypowiedziana przez Rafała, odpowiadają
ca wielu ujęciom zarówno greckim i rzymskim, jak i chrześcijańskim, odwracająca 
w istocie od nakierowania na to jedynie, co partykularne lub indywidualne, a zwra
cająca ku temu, co wspólne wszystkim jednostkom, co gatunkowe w nich. Także 
w dawnych ujęciach cnota oznaczała przecież „życie zgodne z naturą”; w stanowi
sku More’a pojawia się jednak uzupełnienie sugerujące jego przywiązanie raczej 
do ujęcia chrześcijańskiego (Tomaszowego bardziej niż Ockhamowskiego) niźli 
grecko-rzymskiego, skoro twierdzi, że osobowy Bóg dokonał aktu stworzenia z ta
kim zamiarem, by natura ludzka nakierowywała dążenia człowieka ku szczęśli
wości, określając dzięki temu zasadniczą treść jego dzielności moralnych. To ro
zumność Boga stawała się więc punktem odniesienia dla rozumności stworzonego 
przez Niego człowieka, skoro ten tylko osiągał cnotę, kto szedł za przewodnictwem 
rozumu, dzięki cnocie wiązanej z rozumnością zyskując zdolność osiągania rozko
szy, tj. stanu bądź czynności psychicznej lub cielesnej, w których człowiek dozna
je naturalnego zadowolenia', naturalnego, bo - jak zaznacza Rafał w opowiadaniu 
o Utopii - do szukania naturalnych rozkoszy wiodą nas nie tylko zmysły, lecz także 
poprawne rozumowanie156 (Adams słusznie zwraca uwagę, że Morę łączy treści na
tury z treściami rozumu, że natura i rozum stanowią dwie główne kategorie jego 
filozofii, że rozum mieszkańców Utopii jest jak „dar natury”, którego udzielił im 
Bóg, budząc w nich skłonności do życia w pokoju, pozostawania w stanie bezkon
fliktowym z innymi jednostkami oraz współdziałania z nimi dla dobra wspólnoty157 158; 
interpretacja ta ujawnia jednak przywiązanie Rafała raczej niż „Morusa” do trady
cji arystotelesowskiej, kontynuowanej przez arystotelików chrześcijańskich, w tym 
przypadku zapewne nie identyfikowanych z krytykowanymi przecież „filozofami 
scholastycznymi”). Rafał dodaje, że rozkosz „płynie” ze szczęścia, dostępnego 
temu tylko, kto w unikaniu jednych rzeczy oraz w pożądaniu innych posłuszny jest 
rozumowi, który pobudza ludzi przede wszystkim do umiłowania i uwielbiania ma
jestatu Boga, jako że Jemu człowiek zawdzięcza życie, rozumność, wreszcie to, że 
może stawać się szczęśliwy. Co więcej, rozum poucza i zachęca, abyśmy w miarę 
możności sami żyli niefrasobliwie i wesoło, i wszystkim innym dopomogli do pro
wadzenia takiego samego życia, a to ze względu na wspólne węzły, które łączą nas 
z bliźnimi^*.

156 Tamże, s. 91.
157 R. P. Adams, The Philosophie Unity of More's „Utopia”, „Studies in Philology” 1941, 

38, s. 59.
158 T. More, Utopia..., s. 89.

Podkreślając raz jeszcze, że to natura (poznawalna przez przyrodzony rozum 
człowieka) wskazuje mu życie przyjemne, czyli błogie uczucie zadowolenia, jako 
cel wszystkich czynności, Rafał nadmienia, iż najszlachetniejszym, a zarazem naj
właściwszym naturze człowieka przykładem cnoty jest to, że ktoś stara się koić cier
pienia bliźnich, rozwiewać ich smutki i przywracać im radość życia, czyli zadowo
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lenie. Pomijając kwestię znaczenia, jakie nadaje autor tezie o prowadzeniu w miarę 
możności „życia niefrasobliwego i wesołego”, Przypomnijmy, że zdaniem chrześci
jańskich humanistów niepodobna ograniczać ludzkiego życia jedynie do kontem
placji, że zwłaszcza filozof winien angażować się w życie publiczne, by pomagać 
„wszystkim innym” w prowadzeniu życia podobnie „niefrasobliwego i wesołego”, 
pełnego z jednej strony „rozkoszy duchowych” (które polegają na zdolności poj
mowania i na tej czystej radości, która jest owocem rozważania prawdy, a także 
błogiej świadomości uczciwie spędzonego życia i niezachwianą nadzieją przyszłe
go szczęścia), z drugiej zaś „rozkoszy cielesnych” (zarówno tych, których doznają 
nasze zmysły w sposób oczywisty, jak przy odnawianiu się tkanek ciała, ale i przy 
wypróżnianiu, płodzeniu dzieci i drapaniu, jak i tych, które wiążą się ze zdrowiem 
wolnym od wszelkich niedomagań)'59. Wyeksponowanie przez „filozofa” Rafała 
tezy o „wspólnych węzłach łączących nas z bliskimi” wzmacnia kierunek tego 
stwierdzenia, wskazując dodatkowo na istnienie ścisłych relacji między jednostka
mi składającymi się nie tylko na tę, zgódźmy się, osobliwą wspólnotę Utopian, ale 
także na ludzki gatunek. Jedynie przez wzajemną pomoc w znajdowaniu „natural
nych rozkoszy”, łatwych do osiągnięcia przez cnotliwych, realizować może swoją 
aktywność zwłaszcza ten, kto jest rozumny; ten, kto wie, że rzeczywistymi przy
jemnościami zgodnymi z naturą są te tylko, które nie są połączone z niczyją krzyw
dą, nie wykluczają przyjemności wyższego rodzaju i nie pociągają za sobą żadnych 
złych następstw'60. Rafał analizuje także treść „fałszywych rozkoszy”, jakich nie 
uznają Utopianie, mając je za przeciwne „przyjemnościom naturalnym”, przeszka
dzające w osiąganiu szczęścia, jak lepsze ubranie, posiadanie drogich kamieni, gra 
w kości czy łowy. Chociaż w posiadaniu tych rzeczy i wykonywaniu tych czyn
ności (i - odpowiednio - uzyskiwaniu dzięki nim „przyjemnych stanów duszy”) 
pospolicie dopatrują się ludzie [...] jakiejś przyjemności, przecież dla Utopian nie 
mają one nic wspólnego z prawdziwą przyjemnością, gdyż z natury swej wcale nie 
są miłe. To bowiem, że one wprawiają zmysły w słodkie upojenie, które wydaje się 
działaniem naturalnej rozkoszy, nie dowodzi niczego; zadowolenie zmysłowe, mó
wią oni, nie wynika z istoty danego przedmiotu, lecz z przewrotnego przyzwyczaje
nia, skutkiem czego tacy wypaczeni ludzie lgną do goryczy jak do czegoś słodkiego. 
[...] Nigdy jednak sąd czyjś wypaczony skutkiem choroby lub złego przyzwyczaje
nia nie może zmienić istoty jakiejkolwiek rzeczy, a więc i rozkoszy'6'.

159 Tamże, s. 95-96. Utopianie sądzą jednak, że rozkosze zmysłowe o tyle tylko cenić trzeba, 
o ile są konieczne (tamże, s. 98).

160 Tamże, s. 91.
161 Tamże, s. 95.

Jeśli w tym miejscu uwzględnimy zasadniczy cel wystąpienia More’a, przypo
mnimy, że dążył on jako Rafał - mimo wszelkich zastrzeżeń badaczy - do ukazania 
idealnej wspólnoty bliskiej chrześcijańskim humanistom, to dostrzeżemy, że usu
nięcie z niej przyczyn wzajemnego krzywdzenia się przez jednostki stanowi wa- * * * 
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runek, którego spełnienie ułatwia każdemu, nie tylko rozumnym, osiąganie przy
jemności. Więcej nawet, rozumni, którzy warunek ten dostrzegają i potrafią spełnić 
należycie, porządkując wspólnotę polityczną przy pomocy prawa odpowiadającego 
wymaganiom rozumności, a przez to ułatwiającego kształtowanie cnoty, umożli
wiają wszystkim jej członkom osiąganie szczęśliwości. Znaczenia prawa niepodob
na tu przeceniać, choćby nie było ono - jak we wspólnocie Utopian - nazbyt roz
budowane. Być może zresztą to „ograniczenie mnogości” norm prawnych stanowi 
istotną przesłankę skutecznego przekazu przez rozumnych prawodawców treści 
rozumności, skoro w opowiadaniu Rafała znajdujemy wywód przygotowujący do 
krytyki mnogości adwokatów: Utopianie mają niewiele praw, a jednak wystarczają 
one przy ich urządzeniach, zasadnie więc zarzucają innym narodom, że mimo wiel
kiej ilości kodeksów zawierających ustawy i komentarze, nie można u nich utrzymać 
ładu. Utopianie sądzą, że wielką niesprawiedliwością jest krępować jakichkolwiek 
ludzi prawami, których za wiele jest, aby można je było przeczytać lub zanadto są 
ciemne, by ktoś mógł je zrozumieć162. Dzięki czytelności nielicznych praw każdy 
obywatel Utopii, w której brak adwokatów przebiegle broniących spraw i chytrze 
tłumaczących sprawy163, staje się biegłym prawnikiem i zna swoje obowiązki164.

162 Tamże, s. 109. Zob. na ten temat zwłaszcza H. W. Donner, Introduction to „Utopia”, 
s. 33 i n.

163 Na marginesie Przypomnijmy zdanie Erazma z Rotterdamu, który pisał nie tylko o tym, 
że choć zawód ten jest prawdziwemu wykształceniu całkowicie obcy, to w Anglii jest niezwykle 
szanowany, a nawet traktowany jako najłatwiejsza droga do sławy, majątku i tytułu szlacheckie
go, ale także o tym, że wykonujący ten zawód Morę był niezwykle szanowanym adwokatem, 
mającym bodaj najwyższe dochody, mimo że był urodzony do czegoś lepszego i że czuł do zawo
du prawnika słuszną niechęć (D. Petsch, Tomasz Morus, s. 31).

164 T. Morę, Utopia..., s. 109.
165 Tamże.

W Utopii znajdujemy jednak nie tylko stwierdzenie, że człowiek z ludu swoim 
chłopskim rozumem nie byłby w stanie zgłębić zawiłych i zbyt wielu norm praw
nych165, ale także tezę, iż nie należy rozprawiać o szczęściu bez oparcia o pewne 
zasady wzięte z religii, bowiem bez ich pomocy zwykły przyrodzony rozum nie wy
starcza i jest za słaby, aby zbadać, od czego zależy prawdziwe szczęście. Tezę tę 
można odczytywać zarówno trywialnie, zwracając uwagę jedynie na konieczność 
uzupełnienia poznania dostępnego przyrodzonemu rozumowi pewnymi treściami, 
do których nie jest on w stanie samodzielnie dotrzeć, i wywodzić, że są nimi za
pewne treści objawione, ale można je także interpretować, uwzględniając istotne 
dla prawników angielskich, zapewne znane także More’owi, dystynkcje eksponu
jące dwoistość norm prawnych, norm rozumu, a nawet norm zwyczajowych, jako 
obejmujących te, które są oczywiste dla każdej rozumnej jednostki i te, których 
poznanie wymaga długich studiów (na zasadność drugiej interpretacji może wska
zywać użyty w Utopii przymiotnik „zwykły” określający „przyrodzony rozum”). 
Nawet jednak „pewne zasady wzięte z religii” należy - zdaniem More’a - łączyć 
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z rozumowaniem filozoficznym, przyrodzony rozum ludzki jest bowiem zdolny od
czytywać wskazówki natury, zwłaszcza cel istnienia człowieka, potwierdzać istnie
nie jej Twórcy, którym jest Bóg zwany w języku Utopian Mitrasem, a także do
cierać do treści zasad ładu stworzenia i przekonywać o prawdziwości zasad wiary 
Utopian166 167. Rozum potwierdza, że dusza jest nieśmiertelna i z laski Boga stworzona 
do szczęścia i że po życiu doczesnym przeznaczona jest nagroda za cnoty i dobre 
uczynki, kara zaś za ciężkie przewinienia'61. Zasady wiary rozpoznawane przez ro
zum przyrodzony człowieka, ze względu na panujący ład wynikły z dokonanego 
przez Boga aktu kreacji wszechrzeczy i z uwagi na konieczność wykazania racji 
odpowiedzialności człowieka za jego doczesne poczynania, muszą być honorowa
ne przez wszystkich Utopian, należąc więc do dziedziny wspólnych, chronionych 
przez prawo treści, poza którymi możliwe są różnicujące obywateli partykularne 
wierzenia religijne (w świątyniach idealnego państwa sprawuje się nabożeństwa 
publiczne, ale w taki sposób, by nic nie sprzeciwiało się żadnemu z „kultów pry
watnych”, skoro gromadzą się na nich wyznawcy różnych doktryn religijnych168 169). 
W Utopii nie istnieje jednak szerzej rozbudowana „religia państwowa”: poza 
wspominanymi w tekście kilkoma zasadami, nawet w obrębie jednego miasta są 
przecież tacy, którzy czczą Słońce albo Księżyc, i tacy, którzy jakiegoś człowieka 
uwielbiają jak Boga, a nawet jako najwyższe bóstwo, jeśli niegdyś zajaśniał cnotą 
lub sławą, chociaż największa, a przy tym najrozumniejsza część mieszkańców nie 
ma nic wspólnego ze wspomnianymi kultami, ale wierzy w jedną jakąś istotę bo
ską, nieznaną, wieczną, nieskończoną, tajemniczą, która przewyższa wszelkie poję
cie ludzkie i wypełnia wszechświat swą wszechmocą, a nie ogromem cielesnym. Ci 
nazywają ojcem tak ujmowanego, zapewne osobowego Boga, kojarząc z Jego ak
tywnością początek, wzrost, postęp, zmiany oraz koniec wszystkich rzeczy, nikomu 
poza nim nie oddając [przy tym] czci boskiej'69.

166 Logan zauważa, że teza, iż rozum przyrodzony człowieka może dotrzeć do kluczowych 
doktryn religijnych jest powszechnie głoszoną tezą w wiekach średnich i w okresie odrodzenia, 
a przywołując interpretację jezuity E. L. Surtza (The Praise of Wisdom..., passim) dodaje, że 
podobny kierunek przyjmował nawet św. Tomasz z Akwinu, którego stanowiska - w opinii 
Surtza - Morę zdecydowanie bronił (G. M. Logan, The Meaning of Mores „ Utopia”, s. 163- 
-165).

167 Tamże, s. 88-89.
168 Tamże, s. 131.[...] w świątyniach nie widzi się ani nie słyszy niczego, co nie odpowiada

łoby wspólnie wszystkim wierzeniom. Każdy odprawia w domu nabożeństwa stosownie do swego 
wyznania wiary; publiczne zaś obrzędy religijne taki mają charakter, że nic w nich nie sprze
ciwia się żadnemu kultowi prywatnemu. Dlatego, co interesujące mając na względzie swoisty 
późniejszy ikonoklazm angielski, w świątyni nie widać żadnych wizerunków boskich, aby każdy 
mógł wyobrażać sobie bóstwo owej najwyższej religii pod dowolną postacią, zgodnie ze swoją 
religią. Nie wzywa się tam imienia żadnego osobnego boga prócz imienia Mitrasa; tą nazwą 
wszyscy zgodnie chcą określić istotę boskiego majestatu [...] (tamże).

169 Tamże, s. 121-122. Powiada w końcu Rafał, relacjonując monoteistyczną wszak religię 
dominującą wśród Utopian: Mimo rozbieżności wierzeń religijnych wszyscy Utopianie zgadza
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Negacja zasad rozpoznawanych przez rozum została w Utopii zakazana i opa
trzona sankcją kamą już przez twórcę państwa, Utopus uroczyście i surowo za
bronił poniżania godności natury ludzkiej, której dopuszcza się każdy, kto sądzi, 
że dusza ginie razem z ciałem, albo że świat pędzi gdzieś na oślep, gdyż nie ma 
żadnej Opatrzności. Utopianie wierzą więc niezachwianie, że po życiu doczesnym 
grzechy zostaną ukarane, cnota zaś otrzyma nagrodę, każdego, kto tego nie uznaje 
wprawdzie nie karzą (skoro wiara człowieka nie zależy od jego woli), ale przestają 
uważać nawet za człowieka, ponieważ poniża wzniosłą naturę swej duszy, stając się 
na równi z martwymi na cielesne tylko bytowanie skazanymi bydlętami', nie nadają 
mu też miana obywatela, bo mógłby on zupełnie zlekceważyć publiczne urządze
nia i zwyczaje, jeśliby nie powstrzymywał go nawet strach przed karą w wymiarze 
pozadoczesnym, dla takich „nie-ludzi” bowiem jedynym hamulcem staje się strach 
przed prawami panującymi w państwie i zmuszającymi do pewnych działań lub 
zakazującymi pewnych zachowań (moment „siły” raczej niż „prawa” także w tym 
przypadku zostaje ukazany jako mniej przystający do człowieka, by wspomnieć 
dawno już omawiany ważny spór różnicujący zbyt często kojarzone w literaturze 
stanowiska More’a i Machiavellego); strach przed prawami jednak, które i tak - dla 
dogodzenia własnym samolubnym zachciankom - z pewnością ci „nieobywatele” 
mieli próbować obejść170.

ją się co do tego, że istnieje jedna najwyższa istota, której zawdzięczamy zarówno stworzenie 
wszechświata, jak i troskliwą nad nim opiekę, i tę istotę wszyscy zgodnie nazywają w języku oj
czystym Mitrasem, różnią się jednak między sobą odmiennym pojmowaniem tego samego bó
stwa. Jakkolwiek każdy inaczej pojmuje to najwyższe bóstwo, jednak wszyscy sądzą, że natura 
jego zawsze jest ta sama i niezmienna, skoro wyłącznie jego woli i majestatowi wszystkie narody 
zgodnie przyznają nieograniczoną władzę nad wszechświatem (tamże, s. 122).

170 Tamże, s. 125. Takim ludziom, opowiada Rafał, nie nadają w Utopii nawet miana oby
wateli, gdyż mogliby oni zupełnie zlekceważyć publiczne urządzenia i zwyczaje, jeśliby strach 
przed karą nie powstrzymał ich. Któż bowiem może wątpić, jakże ważne to pytanie pod pió
rem chrześcijańskiego humanisty, że ci ludzie, dla których jedynym hamulcem jest strach przed 
prawami, którzy poza materią z niczym nie wiążą swoich nadziei, będą usiłowali sprytnie i po
tajemnie obchodzić ustawy własnego państwa lub jawnie pogwałcić je, byleby dogodzić swym 
własnym samolubnym zachciankom (tamże). Raz jeszcze wskazuje się w tym miejscu na pewną 
rację partykulamości, tak zdecydowanie zwalczanej przez chrześcijańskich humanistów, powią
zanej w tym przypadku nie tyle z własnością prywatną, ile z wynikającym z negacji tego, co 
pozadoczesne zainteresowaniem światem wyłącznie materialnym. Zauważmy: tego rodzaju za
interesowanie ma utrudniać, jeśli nie uniemożliwiać nakierowanie na to, co wyznacza podstawę 
jedności, odwodzić od tego, co wspólne, koncentrować na tym, co partykularne. Dzięki temu 
wprowadzeniu staje się zrozumiała konkluzja: Dlatego tak myślącym [nie tylko] nie okazuje się 
najmniejszego poszanowania, [ale także] nie powierza się im żadnego urzędu, żadnego publicz
nego zadania. [...] Lecz nie wymierza im się żadnych kar, a to w tym przekonaniu, że wiara 
człowieka nie zależy od jego woli; nie zmuszają też nikogo z nich groźbami, aby ukrywał swe 
przekonania, strasznie bowiem nienawidzą obłudy i kłamstwa, tak niemal, jak oszustwa. Po raz 
kolejny wątek szczególnie nas interesujący: Lecz nie pozwalają im wygłaszać swoich przekonań 
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Ustalenie przez autora Utopii zestawu koniecznych i dlatego chronionych przez 
prawo kilku zaledwie przeświadczeń religijnych jako wyznawanych przez wszyst
kich mieszkańców idealnego społeczeństwa, skłania zwykle badaczy do tezy, iż 
-jak przyjmują najczęściej, podobnie jak myślicielom średniowiecznym - nie jest 
mu bliska wolność religijna171. W literaturze Odnajdziemy jednak opinie przeciw
ne, bardziej uzasadnione, wskazujące nie tyle na honorowanie przez wszystkich 
Utopian tych samych, nielicznych, bo tylko trzech, „prawd wiary”, lecz na „przy
zwalanie” obywatelom przez prawo idealnego państwa na kultywowanie różnych 
doktryn religijnych172. Sprzeciw More’a wobec chronienia przez prawo państwo
we jednej z „rozbudowanych” religii, mimo zastrzeżenia dotyczącego uznawania 
jednej z religii przez „najliczniejszą i najrozumniejszą część mieszkańców”, należy 
z pewnością zaznaczyć, skoro pojawia się w dziele pisanym na początku XVI w. 
przez autora należącego do stosunkowo wąskiej (choć z uniwersalistycznymi aspi
racjami) grupy chrześcijańskich humanistów pozostających przecież w Kościele 
katolickim (czego nie zmienia fakt potępienia później prac Erazma przez Sobór 
Trydencki)173. Jak się wydaje, Morę istotnie pragnie oprzeć idealne państwo na kil
ku założeniach mających aspekt religijny po to, by przydać mocniejszy fundament 
podstawowym przeświadczeniom moralnym o charakterze racjonalistycznym174, na 

publicznie przed ludem; natomiast nie tylko pozwalają, lecz nawet zachęcają ich, aby wypowia
dali się wobec kapłanów i mężów poważnie myślących, gdyż pewni są, że te szalone poglądy 
muszą wreszcie ustąpić wobec zdrowego rozumu (tamże).

171 Autorzy ci, negujący istnienie wolności religijnej w wiekach średnich, a nawet pojawia
nie się aprobatywnej wobec niej refleksji u myślicieli tych czasów, kojarzą ją zwykle dopiero 
z „postępami sekularyzacji” w czasach nowożytnych, najczęściej wiązanych z wystąpieniem 
takich myślicieli, jak Hobbes, Locke i Spinoza (jedynie tytułem przykładu, bo stanowisko to 
istotnie akceptowane jest powszechnie, odsyłamy czytelnika do tekstów R. P. Kraynaka, John 
Locke: From Absolutism to Toleration, „American Political Science Review” 1980, 74, s. 53-68, 
oraz S. B. Smitha, Liberalism, and the Question of Jewish Identity, New Haven 1997, passim).

172 Zob. nade wszystko prace: E. L. Surtza (The Praise of Wisdom..., s. 40-78) i S. Green- 
blatta (Renaissance Self-Fashioning from More to Shekaspeare, Chicago 1980, s. 53-54). 
Z nowszych opracowań zob. np. A. Fox, Utopia: An Elusive Vision, New York 1993, s. 70-73; 
C. J. Nederman, J. C. Laursen, Liberty, Community and Toleration: Freedom and Function 
in Medieval Political Thought, [w:] Difference and Dissent: Theories of Tolerantion in Medieval 
and Early Modem Europe, red. C. J. Nederman, J. C. Laursen, Lanham, Md. 1996, s. 2, 
a zwłaszcza S. Kessler, Religious freedom..., s. 207-231, który przekonuje, że wbrew potoc
znemu mniemaniu „idea wolności religijnej” ma katolickie raczej niż protestanckie korzenie.

173 Na marginesie Przypomnijmy, że Utopia została napisana przed wystąpieniem Lutra.
174 Warto jednak zwrócić w związku z tym uwagę na dyskusję dotyczącą akceptowania 

przez autora Utopii Objawienia. W literaturze przedmiotu coraz wyraźniej dominuje bowiem 
opinia, że także w teologii bliskie mu były wyłącznie treści dostępne przyrodzonemu rozumo
wi ludzkiemu; ma o tym świadczyć między innymi krytyka skierowana w Utopii pod adresem 
identyfikowanych z katolikami chrześcijan i brak informacji na temat istnienia w idealnym pań
stwie jakichkolwiek religii, których doktryny opierałyby się na Objawieniu (zob. nade wszystko 
wydaną niedawno pracę Douglasa Kriesa Piety and Humanity: Essays on Religion and Early 



134 Rozdział II

których wspiera się współdziałanie jego obywateli, które tłumaczą istnienie łączą
cych ich więzi i które stanowią punkt oparcia dla jedności i pokoju między nimi. 
Odwołanie do Istoty Najwyższej jako znaku jedności wszystkich ludzi może mieć 
rozmaitą proweniencję, skoro znajdujemy je i w przedchrześcijańskiej, i w chrze
ścijańskiej tradycji, szukających przecież „zasady jednoczącej wszechrzecz”. 
Niezależnie od tego, od kogo Morę zaczerpnął to dążenie, istotny pozostaje pro
blem stałości takiej Istoty jako niezmiennego i wspólnego wszystkim obywatelom 
Utopii punktu odniesienia. Chociaż bowiem, jako zwolennicy różnych wyznań 
mogą oni rozmaicie ją pojmować, to przecież każdy ma uznawać, że „natura bó
stwa zawsze jest ta sama i niezmienna, skoro wyłącznie jego woli i majestatowi 
wszystkie narody zgodnie przyznają nieograniczoną władzę nad wszechświatem”. 
Różnice teologiczne tracą znaczenie, skoro podstawa moralna życia wspólnoto
wego jest ustalona jako niezmienna, przypisana Istocie przekraczającej poziom 
człowieka, realizującej „nieograniczoną władzę nad wszechświatem”. Jakże częste 
w dwudziestowiecznej zwłaszcza filozofii politycznej dążenie do przekraczania po
ziomu różnic teologicznych („rozległych doktryn”, by przywołać Johna Rawlsa), 
przy jednoczesnych próbach oparcia ładu normatywnego na wspólnie akceptowa
nych podstawach moralnych jest w wystąpieniu Morę’a zapowiadane w sytuacji, 
w której nie ma jeszcze tak poważnych jak później napięć i kontrowersji teologicz
nych, będących powodem prześladowań, a nawet wojen religijnych. Skoro w pań
stwie stworzonym przez Utopusa (który miał wprowadzić wolność religijną nie tyl
ko ze względu na konieczność utrzymania pokoju [...], lecz także dlatego, ponieważ 
takie zarządzenie uważał za korzystne dla samej religić15) zachowywany jest pokój 
w oparciu o ład uwzględniający jedynie zespół podstawowych przeświadczeń teo
logicznych, będących punktami oparcia dla ładu moralnego i prawnego, to nawet 175 

Modem Political Philosophy, Lanham, MD 1997 (passim), ale także tekst Alberta P. Duhamela 
Medievalism of More's „Utopia", [w:] Essentials Articles for the Study of Thomas More, red. 
R. S. Sylvester, G. P. Marc’hadour, Hamden, CT 1977, s. 242 i n. Zwolennicy porzucania 
przez More’a wiary w Objawienie konkludują często, że omawiane przez niego idealne państwo 
nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem i że dziełem tym nie potwierdził przynależności do 
środowiska humanistów przecież chrześcijańskich.

175 T. More, Utopia..., s. 124. [...] w tych sprawach, kontynuuje wywód Rafał, Utopus nie 
przesądzał nigdy niczego pochopnie, jak gdyby nie miał pewności, czy sam Bóg nie podaję lu
dziom odmiennych wierzeń religijnych, pragnąc, aby w rozmaity sposób oddawano Mu cześć. 
W tym zaś widział doprawdy dowód zarozumiałości i głupoty, jeśli ktoś przemocą i groźbami 
wymusza na drugich, aby uznali za prawdę to samo, co on; przewidywał Utopus, że jeśliby rze
czywiście wszystkie religie były fałszywe z wyjątkiem jednej, to wreszcie ta jedna samą mocą 
swej prawdziwości łatwo wybiłaby się i wystąpiła w całym blasku, byleby krzewiono ją rozumnie 
i łagodnie; jeśliby zaś walczono z bronią w ręku wywołując zamieszki - a wiadomo, że ludzie 
najgorsi są najbardziej zacięci - wówczas najlepsza i najwznioślejsza religia zostałaby zagłu
szona z powodu nędznych przesądów własnych jej wyznawców [...]. Z tych powodów Utopus 
nie rozstrzygnął całego tego zagadnienia i pozostawił każdemu swobodę przekonań religijnych 
(tamże, s. 124-125; podkr. B.Sz.).
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stwierdzane w nim przez More’a powszechne dążenie jego obywateli do wspólno
ty wyznaniowej nie prowadzi do zakwestionowania powyższych ustaleń. W koń
cu dowiadujemy się, że powoli odwracają się oni od „zabobonnych wierzeń”, nie 
przyjmowanych ani przez znakomitą większość, ani przez „najszlachetniejszych” 
i przyłączają się do wyznawców „religii większości”, których doktryna także prze
cież nie jest rozbudowana.

Stwierdzenie to może zastanawiać z jednej strony dlatego, że Morę powiada 
zarazem, iż mieszkańcy Utopii nie prześladują „coraz liczniejszych” chrześci
jan, nie pozwalają jednak, by wyznawcy Chrystusa ogłaszali, że ich tylko wiara 
jest słuszna, bo wywołałoby to „niepokój i podniecenie” wśród ludu i - jak uczy 
przypadek wspominany w Utopii - skończyłoby się wygnaniem chrześcijan176 (co 
problematyzuje Jednokierunkowe” dążenie ku większości wyznaniowej, z drugiej 
zaś dlatego, że wspominani chrześcijanie posiadają-jak się wydaje - doktrynę re
ligijną znacznie bardziej rozbudowaną i subtelną). Zwłaszcza drugie stwierdzenie 
wydaje się istotne, bo dążenie More’a wydaje się kierować także przeciwko „trady
cyjnemu”, scholastycznemu chrześcijaństwu właśnie w związku z rozległością jego 
doktryny i ewentualnym pretendowaniem jego wyznawców do roli depozytariuszy 
Jedynej prawdy religijnej”. Krytyka, choć przyjaciel Erazma nie przedstawia jej 
szerzej, kierowałaby się zatem tak przeciwko teoretycznemu raczej niż praktycz
nemu nastawieniu chrześcijaństwa (z pewnością kojarzonego przez ówczesnych 
czytelników z katolicyzmem, przez More’a zaś także ze scholastycyzmem typo
wym dla późnośredniowiecznej refleksji katolickiej), jak i - a może nade wszyst
ko i znacznie ogólniej - przeciwko korzystaniu przez wyznawców dowolnej religii 
ze środków innych niż perswazja (przypomnijmy negację „religii państwowej”)177.

176 Tamże, s. 123. Utopianie mieli się dowiedzieć od przybyszów, wśród których był także 
relacjonujący ich wierzenia Rafał, o imieniu Chrystusa, nauce Jego, świętym życiu i cudach oraz 
o podziwu godnej stałości tylu męczenników, których krew dobrowolnie przelana poddała licz
ne narody szerokiego świata prawu Ewangelii; mieli też oni „ochoczym sercem” przyjąć naukę 
Chrystusową być może dlatego, że była ona bardzo bliska tym wierzeniom, które mają u nich 
najwięcej wyznawców, jak powiada Rafał, dodając jednak, że niemałe znaczenie miało również 
to, co im opowiadano o wspólnym życiu pierwszych Apostołów, które zalecał Chrystus, konklu
dując znacząco, iż zgromadzenia prawdziwych, doskonałych chrześcijan dotychczas ten sposób 
życia praktykują (tamże, s. 123; podkr. B.Sz.).

177 S. Kessler, Religious freedom..., s. 216-221 (z powołaniem m.in. na treść listu Erazma 
skierowanego w 1523 r. do Jean’a Carondelet’a, który cytowano za Johna C. Olina Six Essays 
on Erasmus, New York 1979, s. 101). W Utopii znajdujemy jednoznaczne wskazanie, iż jednym 
z najstarszych zwyczajów Utopii jest ten, zgodnie z którym nikt nie powinien doznawać przykro
ści z powodu swej religii. Utopus bowiem już zaraz na początku dowiedział się, że przed jego 
przybyciem na wyspę tubylcy toczyli ustawiczne walki religijne; zauważył również, że ta okolicz
ność, iż skłócone ze sobą sekty oddzielnie walczyły w obronie ziemi ojczystej, bardzo mu ułatwiła 
zdobycie całego kraju. Skoro więc osiągnął zwycięstwo, ogłosił swobodę przekonań religijnych; 
nie zabronił jednak pozyskiwać innowierców dla swej religii, byleby przekonywano ich argumen
tami w sposób łagodny i umiarkowany; zakazał natomiast bezwzględnego tępienia innych religii,



136 Rozdział II

Tolerowanie rozmaitych doktryn religijnych staje się z pewnością jedną z głównych 
podstaw pokojowego współżycia obywateli Utopii, opartego nade wszystko na po
wszechnie przez nich honorowanej, wzmacnianej przez normy prawne, odpowiada
jącej postanowieniom Bożym „racjonalnej moralności”, eksponującej więź łączącą 
naturę i rozum, cnotę i cel, którym jest osiąganie szczęśliwości.

Pewność rozumu co do aktu stwórczego i celu, jaki wyznaczył stworzeniu Bóg, 
wyznacza podstawę etyki Utopian, której treść ma decydujące znaczenie dla wizji 
najrozumniej urządzonej wspólnoty, określa bowiem cel jej istnienia i właściwych 
jej instytucji. Brak owej pewności, a co za tym idzie brak wiary w treści objawio
ne, niedostępne przyrodzonemu rozumowi, ale też nieznoszące jego znaczenia, 
zepchnąłby życie ludzkie do poziomu właściwego wulgarnemu epikureizmowi: 
odrzucający wspomniane podstawy, na równi traktujący wszelkie przyjemności 
zmysłowe, musiałby chyba być obrany z rozumu, nie dba bowiem o to, aby mniejsza 
przyjemność nie była mu przeszkodą w używaniu większej i żeby żadna rozkosz nie 
pociągała za sobą jakiegoś cierpienia'™. Również ten, kto odrzucając wspomnia
ne zasady religii i propozycję epikurejską, prowadziłby życie ascetyczne dla same
go umartwiania się, zatem nie w celu osiągnięcia szczęśliwości, ale dla „ukarania” 
swej naturalności (cielesności), zasługiwałby u Utopian na opinię głupca: jakaż to 
bowiem korzyść, jeśli po śmierci żadnej nie otrzymasz nagrody, choć całe życie do
czesne spędzisz wśród przykrości, to znaczy nieszczęśliwie'19. Konkluzja wywodu 

jeśliby nawracanie zawiodło. [...] Tych, którzy z nieokiełznaną zaciekłością walczą w obronie 
pewnej religii, skazuje się w Utopii na wygnanie lub niewolę (tamże, s. 124).

178 T. Morę, Utopia..., s. 99. W opowiadaniu Rafała Hytlodeusza pojawia się wprost od
wołanie do epikureizmu w takim oto kontekście: W tym dziale filozofii, który odnosi się do etyki, 
[Utopianie] poruszają te same zagadnienia, co my; zastanawiają się, jakie dobra przydane są 
duszy i ciału człowieka oraz wszystkim tworom, które poza nim istnieją, i zadają sobie pytanie, 
czy dobrymi wypada nazywać wszystkie rzeczy stworzone, czy wyłącznie dary duchowej natury. 
Rozprawiają o cnocie i rozkoszy, lecz pierwszym i zasadniczym zagadnieniem jest dociekanie, 
czy szczęście ludzkie zależy od jednego czy od większej ilości warunków. Lecz w tym względzie 
można by ich posądzić o zbytnie hołdowanie epikureizmowi, gdyż w rozkoszy upatrują bądź je
dyny, bądź najważniejszy czynnik ludzkiego szczęścia. Na obronę zaś tej moralności, która nie 
wyrzeka się rozkoszy, powołują, rzecz dziwna, również religię, choć ona jest poważna, surowa 
i nieustępliwa (tamże, s. 88). O tym, że miarą dobra nie jest jednak dla More’a kluczowe w epi- 
kureizmie samozadowolenie indywidualne (personal self-gratification), lecz raczej społeczna 
użyteczność (niewykluczająca jednak przyjemności cielesnej) przekonują wywody snute przez 
F. Caspariego (Humanism and the Social Order..., s. 73) i R. P. Adamsa (Designs by Morę 
and Erasmus..., s. 60-64), eksponujące zastrzeżenie wprowadzone przez autora Utopii: nie każ
da rozkosz jest źródłem szczęścia, lecz jedynie dobra i godziwa; do niej bowiem jakby do naj
wyższego dobra pociąga naturę naszą nawet cnota, której przeciwnicy epikureizmu przypisują 
wyłącznie zdolność uszczęśliwiania ludzi (T. Morę, Utopia..., s. 88).

179 Tamże, s. 91. Należy jednak pamiętać, że wśród ludzi poświęcających się dla dobra in
nych, Morę wyróżnia dwie grupy. Przedstawicielami pierwszej są właśnie praktykujący ascezę, 
pozostający w stanie bezżennym, wyrzekający się wszelkich uciech miłosnych i wstrzymujący 
od jedzenia mięsa. Wzgardziwszy zupełnie rozkoszami doczesnego ciała jako niebezpieczny-
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jest jednak najbardziej istotna: Utopianie uznają, że jeśli ktoś nie dba zbyt o piękny 
wygląd, zużywa swe siły, zamiast zwinnym staje się ociężałym, postami umartwia 
ciało, nadweręża zdrowie, krótko mówiąc wyrzeka się wszystkich naturalnych przy
jemności, byleby te ofiary były rezultatem głębokiej troski o dobro bliźnich i całego 
świata oraz wypływały z nadziei, że Bóg wynagrodzi te trudy większym szczęściem. 
Natomiast jeśli ktoś zamęcza się dla czczego pozoru cnoty nie przynosząc nikomu 
pożytku lub w tym celu, aby z mniejszą przykrością znosić przeciwności, które go 
może nigdy nie spotkają, takie postępowanie uważają Utopianie (ludzie ze wszyst
kich najlepsi i członkowie najszczęśliwszego państwa) za szczyt głupoty, okrucień
stwa wobec samego siebie i wielkiej niewdzięczności względem Stwórcy; wygląda 
to bowiem tak, jak gdyby człowiek wyrzekał się wszystkich Jego dobrodziejstw, by
leby nie być zobowiązanym do żadnej wdzięczności wobec Niegoim. Raz jeszcze 
przekonujemy się, że zdaniem More’a (jak myślicieli klasycznych) celem życia 
ludzkiego jest osiągnięcie szczęścia, powiązane jednak dwojako: z relacją wdzięcz
ności do Boga i z relacją względem innych ludzi, z którymi jednostka dążąca do 
szczęścia pozostaje w jednej wspólnocie.

Jednak autor Utopii, tak ceniący zasadę równości obywateli, że wręcz sugeru
jący niemożność ubiegania się o godności przez tych, którzy pragnęliby tego zbyt 
chciwie i eksponuje zarazem ich poufałość z urzędnikami nazywanymi ojcami 
i traktowanymi jak ojcowie* 180 181. Równość stanowi jednak nie tylko ideał polityczny 
będący podstawą ewentualnych reform politycznych, polegających - na co Morę 
również się godzi - na przyznaniu zasadniczo jednakowych praw wyborczych, 
ale także „moralne oręże” pozwalające przezwyciężyć największe bodaj niedoma
gania współczesnych społeczeństw albo ich przyczynę. Po raz kolejny winniśmy 
skierować uwagę nie tyle na rozwarstwienie społeczeństwa, ile na to, że najbogat
si, którzy zajmują najwyższe miejsca w hierarchii społecznej, są zarazem najgor

mi, wśród czuwania i mozolnej pracy wyglądają [oni] z upragnieniem radości życia wieczne
go. Drudzy, równie zamiłowani w pracy, przeciwnie, wolą żyć w stanie małżeńskim i nie gardzą 
jego przyjemnościami, więcej nawet, nie unikają żadnych przyjemności, chyba że odwodzą one 
od wypełniania powinności. Tych drugich raczej niż pierwszych uważają Utopienia za rozum
niejszych, lecz tamtych [pierwszych] za świątobliwszych, patrząc na nich z podziwem i uszano
waniem właśnie dlatego, że kierując się pobudkami natury religijnej wybrali życie pełne poświę
cenia; wystrzegają się bowiem skrupulatnie, aby nie wydawać pochopnych sądów w sprawach 
religijnych. Uwaga ta, ważna w związku z poszukiwaniami prowadzonymi w Utopii w odniesie
niu do „wolności religijnej”, uzupełniona jest kolejną: Gdyby ci ludzie stawiali bezżeństwo wyżej 
od stanu małżeńskiego, a życie pełne trudów od życia wygodnego, kierując się w tym wyborze 
tylko względami zdrowego rozsądku, Utopianie przyjęliby to z uśmiechem politowania (tamże, 
s. 128).

180 Tamże, s. 99.
181 Tamże, s. 108. Utopianie mają chętnie, bez żadnego przymusu, darzyć urzędników sza

cunkiem, skoro żaden z nich, nawet książę (którego jedyną oznaką jest pęk trzymanych w ręku 
kłosów zboża) i arcykapłan (odróżniający się tym, że przed nim noszona jest świeca woskowa), 
nie wyróżnia się wśród ogółu wykwintną szatą lub koroną (tamże).
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si. Usunięcie własności, a nawet pozbawienie Utopian pieniędzy i przekonanie ich 
o pozornej jedynie wartości kruszców, prowadzi do usunięcia racji rozwarstwienia 
związanej z bogactwem, a co za tym idzie do otwarcia drogi ku rzeczywistemu 
szczęściu dla wszystkich jednostek. Brak takiego rozwarstwienia, sprawiający ową 
oczekiwaną równość, jest jednoznaczny z nieobecnością przyczyny zła kojarzonej 
ze stanowiskiem zajmowanym przez najbogatszych182, często - być może wskutek 
pychy-węża - hołdujących wulgarnemu, zmysłowemu rozkoszowaniu się tym, co 
zaspokaja ich namiętności albo pozwala unikać przykrości183.

182 Zauważając za J. H. Hexterem (The Vision of Politics..., s. 89 i n.) pokrewieństwo ar
gumentów More’a kierowanych przeciwko nadmiernemu bogaceniu się z tekstami biblijnymi, 
zwłaszcza zawartymi w Księdze Amosa (2.6-8 i 5.7) oraz Księdze Izajasza (1.15-17, oraz 5.8 
i 23), dodajmy, że w każdym mieście Utopii, w każdej z czterech jego dzielnic znajduje się ry
nek, gdzie można wszystko dostać. Tutaj zwozi się do składnic dorobek pracy wszystkich rodzin. 
Każdy ojciec rodziny przybywa do nich i prosi o to, czego on sam bądź też jego rodzina po
trzebuje, otrzymuje bez pieniędzy czy jakiegoś innego wynagrodzenia. Brak obawy o nadmierne 
żądania z jednej strony, z drugiej zaś o perspektywę braku potrzebnego dobra zostaje uchylony 
przy użyciu argumentu, że człowiek mający pewność, iż nigdy nie zabraknie mu niczego, nie bę
dzie żądał rzeczy niepotrzebnej. W związku z tym More formułuje interesującą uwagę, podkre
ślającą jego zasadniczą intencję związaną z potrzebą zniesienia własności: obawa, aby w przy
szłości nie być czegoś pozbawionym, jest tą przyczyną, która sprawia, że wszystkie stworzenia 
są chciwe łub drapieżne, jedynie zaś w człowieku szczególnym powodem chciwości jest jeszcze 
pycha; ona to właśnie budzi w nim fałszywą ambicję, aby starał się zabłysnąć przed innymi nad
miarem bogactw. Lecz wśród mieszkańców Utopii tego rodzaju szkodliwe zachcianki są nie do 
pomyślenia (T. More, Utopia..., s. 75).

183 Relacjonujący etykę Utopian Hytlodeusz zwraca uwagę, że dopuszcza ona eutanazję za 
radą kapłanów i rozwody za obopólną zgodą stron (w niektórych przypadkach tylko za przyzwo
leniem senatu), natomiast zakazuje samobójstwa, utrzymywania stosunków przedmałżeńskich, 
cudzołóstwa i namawiania do nierządu (tamże, s. 104-106).

184 G. M. Logan, R. M. Adams, Introduction, s. xxvi-xxviii. Niekiedy zwraca się uwa
gę, że More mógł pozostawać pod wpływem sprzyjającego tradycji epikurejskiej „klimatu wło
skiego” tworzonego współcześnie głównie przez Lorenzo Vallę, wszyscy natomiast godzą się, 
że korzystał z tekstów Cycerona, opisujących epikureizm w niezbyt krytycznym tonie, by nie 
rzec aprobatywnie - zob. np. co do obydwu elementów D. Baker-Smith (Mores „Utopia", 
s. 170 i n. wraz z uwagami, iż w ten sposób More „rozmiękczał” perfekcjonistyczne stanowisko 

11. Kontemplatywizm, tak mocno eksponowany przez myślicieli greckich także 
w związku ze współczesnymi im rozwiązaniami instytucjonalnymi w rodzaju nie
wolnictwa, zanika u More’a, zaznaczającego, że życie wedle wymagań cnoty wiąże 
się z aktywnością we wspólnocie, a nie z elitarnym czysto teoretycznym dążeniem 
poznawczym tych, którzy zdolni są wznieść się ponad trud fizyczny i poświęcić 
jedynie temu, co innym niedostępne. Co więcej, Morę, który - zdaniem większo
ści badaczy - buduje etykę z elementów epikurejskich i stoickich raczej niż cha
rakterystycznych dla etyk formułowanych w ramach rozmaitych nurtów filozofii 
chrześcijańskiej184, a zarazem uwzględnia znaczenie działań Opatrzności w dzie



Chrześcijański humanizm renesansowy 139

jach, nie ograniczając trudu człowieka do rozpoznawania jedynie tego, co go ota
cza185, z pewnością bardziej eksponuje znaczenie „cnót praktycznych” niż „dziel
ności intelektualnych”, wskazuje nie tyle na odniesienie intelektu do teoretycznie 
ujmowanych mądrości, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania, ile na praktyczną 
roztropność, prawość, odwagę lub równowagę, realizujące się w relacjach z inny
mi i wspólnotą jako całością, tym bardziej, że szczęśliwość jednego nie może się 
kłócić ze szczęśliwością innych, a przy tym znacznie ułatwia osiąganie szczęścia 
większej liczbie ludzi, a nawet każdemu żyjącemu w Utopii186.

Platona, oddalając w pierwszej kolejności skrajnie ujmowany przez tego myśliciela ideał życia 
kontemplacyjnego - tamże, s. 174; zob. również J. Domański, „Scholastyczne" i „humani
styczne”..., gdzie na s. 285-287 znajdujemy analizę prób „chrystianizacji” epikureizmu przez 
humanistów począwszy od lat 30. XV w., w tym przez Vallę, uznawanego za jednego z naj
bardziej przekonanych krytyków tradycji arystotelesowskiej, a wreszcie przez Erazma i Morusa 
- z powołaniem się na prace D. C. Allana, E. Garina oraz M. Delcourta i M. Derwy). 
Z drugiej strony, ze względu na intelektualną bliskość More’a i Erazma, warto odnotować po
szukiwania współczesnych badaczy eksponujące ich zapożyczenia nie tyle od Lorenza Valli, ile 
od Rudolpha Agricoli i Juana Luisa Vivesa (zob. zwłaszcza P. Mack, Renaissance Argument..., 
s. 303-314).

185 Zob. na ten temat interesujące studium: A. Fox, Thomas More. History and Providence, 
Oxford 1982.

186 Zob. szerzej G. M. Logan, The Meaning of More’s „Utopia”, s. 178-179. Zauważmy 
też, że More zaznacza wyraźnie, iż Utopianie starają się zasłużyć na szczęśliwość wieczną [...] 
wyłącznie przez pracę i spełnianie dobrych uczynków względem bliźnich (T. More, Utopia..., 
s. 127).

187 Zob. np. M. Delcourt, Le Pouvoir de Roi dans ¡’„Utopie", [w:] Mélanges offerts 
a M. Abel Lefranc, Paris 1936, s. 102; F. Caspari, Humanism ad the Social Order..., s. 104; 
oraz G. M. Logan (zwracający nawet uwagę, że podobnie jak More „poprawiając” epikureizm, 
wprowadzał hierarchię wśród przyjemności, tak kilka wieków później John Stuart Mili wprowa
dzi „poprawkę” do klasycznego stanowiska Jeremy’ego Benthama, uwzględniając podobną hie
rarchię; Logan dodaje nawet, że skoro zdaniem More’a szczęście sprowadza się do przyjemno
ści, to cel wspólnoty musi stanowić strzeżenie jak największej przyjemności jak najliczniejszych 
jej członków, oraz że Utopianie, podobnie jak utylitaryści, uwzględniają analogiczną hierarchię 
przyjemności w życiu indywidualnym i społecznym - G. M. Logan, The Meaning of More's 
„Utopia", s. 180-181 i 185-187).

Niektórzy historycy dostrzegają w tych uwagach przekonanie More’a (w wiel
kiej mierze wspólne z Cyceronem) o zasadniczej identyczności zasad moralnych 
i wymagań niesionych przez poczucie użyteczności społecznej albo - w innym uję
ciu - o identyczności kreślonych przez More’a ideałów człowieka i obywatela187. 
Inni zauważają w nich jedynie wskazanie konieczności połączenia dzieła naprawy 
moralnej z systemowymi zmianami w planie instytucjonalnym, a nade wszystko 
w dziedzinie rozwiązań prawnych, zatem - jak w przypadku rozważań dotyczących 
kradzieży - nie tyle usuwania symptomów „choroby społecznej”, ile jej źródeł. Co 
za tym idzie eksponuje się potrzebę zbliżenia wizji obywatela i człowieka, choć 
na „niższym” już poziomie wymagań w odniesieniu do obywatela niż do człowie
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ka, względem pierwszego, ale nie drugiego, sądząc, że należy mu zagwarantować 
to, co konieczne i zabezpieczyć wspólnotę przed jego działaniami naruszającymi 
pokój społeczny. Jak się bowiem wydaje, o ile w Utopii Hytlodeusz zdaje się gło
sić, że wymagania utilitas i honestas nie mogą się rozchodzić, o tyle „Morus” jest 
przeciwnego zdania i dostrzega taką możliwość, zauważając choćby, że nie wszy
scy Utopianie hołdują przekonaniom religijnym „najmądrzejszych”, a mimo tego 
honorują ład prawny188 189.

188 Tamże, s. 55 i 120. Tenże autor zwraca uwagę, że w odróżnieniu od innych myślicieli 
renesansu korzystających z tradycji stoickiej, Morę znacznie rozszerza przestrzeń rozważań, po
dejmując nie tylko wątek moralny (obecny szczególnie u Cycerona), ale także wątek instytucjo
nalny; że wykorzystuje przesłanki dostarczane przez etykę stoicką do rozważań odnoszących się 
do ładu normatywnego z jednej strony, zaś instytucjonalnego z drugiej (tamże, s. 111).

189 T. Morę, Utopia..., s. 108-109.
190 Morę nie wspomina w związku z kapłanami o hierarchii bardziej rozbudowanej, co zna

czące, biorąc pod uwagę późniejszy problem „episkopalizmu” w „Kościele Anglii”. Nadmienia 
jedynie, że kapłani danego miasta mieli swojego przełożonego i o tym, że siedmiu spośród 
trzynastu z każdego miasta udawało się z wojskiem w razie podjęcia działań wojennych, a po 
powrocie mieli nadal zajmować swoje stanowiska; dopiero po ich śmierci stanowiska te mieli 
przejmować zastępcy działający za nich w poszczególnych miastach wówczas, gdy udawali się 
wraz z wojskiem. Do czasu objęcia urzędów kapłanów zastępcy ci mieli natomiast stanowić or
szak arcykapłana, z czego należy wnosić, iż przełożony kapłanów miasta piastował właśnie taki 
urząd (tamże, s. 128-129).

191 Tamże, s. 129-130.

Nierozumne normy prawne jednak są dla Utopian najistotniejsze, skoro sądzą 
oni, iż wielką niesprawiedliwością  jest krępować jakichkolwiek ludzi prawami, któ
rych za wiele jest, aby można je było przeczytać lub zanadto są ciemne, by ktoś 
mógł je zrozumieć'™. Daleko większą rolę niż one pełni proces wychowywania do 
życia we wspólnocie; dlatego, o ile w relacji dotyczącej najrozumniejszej ze wspól
not prawnicy wspominani są marginalnie i w tonie krytycznym, o tyle eksponuje się 
rolę stosunkowo nielicznych kapłanów190 191 niejako tych, którzy wiodą życie kontem
placyjne, lecz tych, którzy wychowują dzieci i dorastającą młodzież, kładąc większy 
nacisk na urobienie moralnego charakteru niż na wiedzę ściśle naukową, wpajając 
w delikatne i uległe dusze dzieci zdrowe zasady, służąc dobru państwa. Urząd przez 
nich pełniony cieszył się największym poważaniem wśród Utopian (łączy się jed
nak wyłącznie z dostojeństwem, nie daje zaś żadnej władzy politycznej') i to tak da
lece, że jeśliby ktoś z jego przedstawicieli dopuścił się nawet czynu hańbiącego, [to] 
nie podlega osądowi ludzkiemu; pozostawiają go do osądzenia Bogu tylko i wła
snemu sumieniu, sądzą bowiem, że mimo ciężkiej jego winy nie godzi się śmier
telną ręka dotykać go, skoro w tak szczególny sposób poświęcił się Bogu jakby na 
ofiarę'*'. Kapłani (a elementy to ważne dla przyszłych publicystów protestanckich, 
zwłaszcza o nastawieniu prezbiteriańskim), którzy nie muszą zachowywać celibatu, 
oraz kapłanki (choć tymi stają się tylko wdowy w podeszłym wieku) są - podobnie 
jak urzędnicy - wybierani przez lud każdego miasta w liczbie trzynastu spośród 
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najmądrzejszych i moralnie najbardziej wartościowych192 w tajnym głosowaniu dla 
uniknięcia stronniczości, po czym następowało poświęcenie nowo wybranych nie 
przez przełożonego kapłana miasta, lecz przez jego „kolegium kapłańskie” (a nie 
przez wybierający go lud albo świeckiego urzędnika). Obok wychowywania dzieci 
i młodzieży, opiekowania się świątyniami oraz przewodniczenia w sprawach doty
czących czci boskiej i troszczenia się o religijne obrzędy, kapłani mają jednak peł
nić również funkcję „sędziów obyczajów” i w tej roli wzywać obywateli Utopii do 
składania wyjaśnień, a nawet nakładać sankcje za prowadzenie „zdrożnego życia”, 
w tym wykluczać z udziału w nabożeństwach publicznych (ekskomunikować), nie 
są jednak władni nikogo więzić ani karać sądownie ludzi występnych, gdyż to zada
nie spoczywa na piastunach urzędów świeckich193.

192 Tamże, s. 130. Mimo że wybór dokonywany jest z grona najbardziej wartościowych, 
którzy dobrowolnie poświęcili się służbie Bogu, to - jak widzieliśmy - nie są wykluczone czyny 
występne kapłanów, pozostawiane jednak wyłącznie osądowi Boga. Pojawiający się w tym miej
scu argument jest również interesujący: występki nawet wśród takich, spełniających najbardziej 
poważany urząd ludzi, są możliwe z racji ułomności i zmienności ludzkiej natury (tamże).

193 Tamże, s. 128-129. O tym, że analogiczny wzorzec miał zostać wkrótce zastosowany 
Genewie Kalwina wspomina J. H. Hexter, The Visions of Politics..., s. 110.

194 S. Kessler, Religious freedom..., s. 225.
195 Erastianizm miał się stać bliski More’owi wówczas, gdy kilka lat po napisaniu Utopii zo

stał kanclerzem. Przejawem tego faktu było nie tylko wzmożenie publicystyki skierowanej prze
ciwko luteranom, ale także udział w prześladowaniach (zob. zwłaszcza G. Wegemer, Thomas 
More on Statesmanship, Washington D.C. 1989, s. 161-182).

196 T. More, Utopia..., s. 129.

Dystynkcja ta, korespondująca z dualistyczną koncepcją dotyczącą relacji mię
dzy zwierzchnikami sfer świeckiej i duchowej, niekiedy uznawana za podstawę 
oddzielenia spraw Kościoła od spraw państwa194, kwestionowała tak tendencje pa- 
palistyczne lub hierokratyczne, jak i erastiańskie195 196, zatem i te, które uzasadniały 
polityczny wpływ hierarchów Kościoła na władców świeckich, i te, które znosi
ły niezależność Kościoła, uzależniając uprawnienia hierarchów od nadań władcy 
świeckiego. Mimo jej konsekwencji, kapłani odgrywali kluczową rolę w idealnym 
państwie, pełniąc funkcję strażników powszechnie obowiązującej moralności pu
blicznej, a nawet elity intelektualnej, skoro stosowana przez nich kara wykluczenia 
od udziału we wspólnych nabożeństwach uznawana była w Utopii za najbardziej 
dojmującą, okrywała bowiem ukaranych wielką hańbą, co więcej jednak miała 
w nich wywoływać nie tylko jakąś obawę religijną, ale także obawę bardziej „do
tykalną”: wszak ukarani nie wiedzieli, jak długo jeszcze będą się cieszyć wolnością 
osobistą, gdyż w razie powstrzymywania się prze dokazaniem skruchy kapłanom, 
musieli z rozkazu senatu iść do więzienia i ponosić karę za bezbożność'36.

Wszystkie miasta Utopian zbudowane być miały wedle jednolitego planu, każ
de miało - jak widzieliśmy - korzystać z przyznanego mu podobnego areału zie
mi i żadne nie próbowało rozszerzać posiadłości, jako że ich mieszkańcy mieli się 
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za „włodarzy” dóbr, podobnie jak sprzętów domowych i narzędzi gospodarskich 
otrzymywanych bezpłatnie od zarządu miejskiego'91. Obywatele każdego z miast 
wysyłani byli kolejno na wieś, gdzie pozostawali zazwyczaj przez dwa lata u ro
dzin, u których podlegali kierownictwu dwojga poważnych rozumnych ludzi, to jest 
ojca i matki rodziny'™. Domy w miastach rozlokowanych na obszarze kraju w po
dobnych odległościach liczyły podobną ilość mieszkańców197 198 199, także nie stanowi
ły własności ich lokatorów, bo - w drodze losowania - zmieniane były co dzie
sięć lat, przy czym do każdego z nich można się było swobodnie dostawać, jako że 
nie były zamykane200. Warstwa urzędnicza w państwie stworzonym przez Utopusa 
miała być bardzo wąska: zespoły złożone z 30. rodzin wybierają sobie corocznie 
urzędnika, którego w swoim dawnym języku nazywają syfograntem, w nowszym zaś 
filarchem. Dziesięciu syfograntów wraz ze swoimi 300. rodzinami podlega władzy 
zwierzchnika, którego niegdyś zwano traniborem, obecnie zaś zwą go protofilar- 
chem. Także protofilarchowie mieli być wybierani corocznie; inaczej jednak niż 
pozostałych urzędników (z wyjątkiem księcia, który w starodawnym języku zwał 
się „barzanes”, w nowszym zaś „ademus") Utopianie nie zmieniali ich bez powo
du. Wszyscy protofilarchowie w liczbie dwustu, złożywszy przysięgę, że wybiorą 
człowieka według swego przekonania najodpowiedniejszego, przystępują do tajne
go głosowania, po czym ogłaszają księciem jednego z czterech kandydatów, przed
stawionych im przez lud, lecz - dodajmy - jedynie przez mieszkańców stolicy kra
ju, skoro kandydaci mają być zgłaszani senatowi (współtworzonemu przez księcia 
i traniborów lub protofilarchów oraz po trzech posłów z każdego miasta Utopii) 
przez każdą z czterech „dzielnic miasta”.

197 Tamże, s. 62.
198 Tamże, s. 60-61.
199 Ludność każdego miasta, opowiada Rafał, powinna składać się z 6000 rodzin, nie licząc 

senatu, żadna zaś rodzina nie może posiadać mniej niż 10, a więcej niż 16 dorosłych osób. Ilości 
dzieci nieletnich nie można z góry ograniczać, jednak - i znów jest to powód do zestawiania 
propozycji More’a z koncepcją Platona - ten stan ma się dać łatwo utrzymać, gdy bowiem jakaś 
rodzina zanadto powiększa się, wówczas nadmiar dzieci przydziela się nie tyle „wychowaniu 
wspólnoty”, ile rodzinie uboższej w potomstwo. Podobnie gdy jakieś miasto ma więcej miesz
kańców, niż powinno mieć, wtedy tą nadwyżką uzupełniają słabiej zaludnione miasta (tamże, 
s. 73-74). Unormowania te po raz kolejny stają się przyczyną krytyk eksponujących nadmierne 
uzależnienie losów (i wyborów) jednostek od wspólnoty (lub wielu wspólnot).

200 Tamże, s. 64-65.
201 F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 62.
202 R. A. A mes, Citizen Thomas Morę and his Utopia, Princeton, NJ 1949, s. 18 i 87.

W państwie Utopian, określanym niekiedy mianem demokracji uzupełnio
nej cechami patriarchałnymi i arystokratycznymi20' (bo ograniczanej możliwością 
piastowania wyższych urzędów przez tych jedynie, którzy należą do warstwy wy
kształconych), kiedy indziej zaś mianem republikańskiej ligi miast202, władza księ
cia (princeps) jest dożywotnia, chyba że budzi on podejrzenie, jakoby dążył do tyra
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nii. Co trzy dni lub częściej przybywa on na naradę z protofilarchami, by omawiać 
sprawy państwowe (motyw budzący wielkie zainteresowanie kolejnych angielskich 
myślicieli politycznych, eksponujących znaczenie rady), przy czym na każdym po
siedzeniu tego „senatu” obecni są również dwaj, w każdym przypadku inni, filar- 
chowie. Prawo [Utopii] wymaga, relacjonuje Rafał Hytlodeusz, aby wniosek, doty
czący spraw ogólnopaństwowych, wpierw omawiany był przez trzy dni w senacie, 
zanim pójdzie pod glosowanie i stanie się uchwałą, uzupełniając opis procedury 
ważnym zastrzeżeniem odnajdowanym w prawie tego państwa: zbieranie się poza 
senatem i zgromadzeniem publicznym w sprawach ogólnych podlega karze śmier
ci. Te postanowienia zmierzają do tego, aby uniemożliwić sprzysięźenie się księcia 
z traniborami, narzucenie narodowi tyranii oraz zmianę konstytucji. I dlatego spra
wy bardzo ważne przedkłada się na zebraniach syfograntów, którzy zaznajamiają 
z nimi rodziny sobie powierzone, potem sami naradzają się i wypowiadają wobec 
senatu swoje zdanie oraz wyrażają wolę ludu2m. Niekiedy w końcu sprawę prze
kazuje się radzie całej wyspy2™, którą współtworzą wysyłani corocznie z każdego 
miasta w liczbie trzech starsi i doświadczeni obywatele, udający się jako posłowie 
do leżącej w środkowej części kraju stolicy o nazwie Amaurotum203 204 205. W opisie zwra
ca uwagę nie tylko znaczenie przywiązywane przez Utopian do wyboru urzędni
ków, odbywającego się zasadniczo periodycznie i pozwalającego uniknąć pojawie
nia się „polityków zawodowych”, zajmujących się jedynie działalnością publiczną, 
ale także nadzwyczajna baczność, by urzędy sprawowali ludzie wykształceni, spo
śród których wybierani są posłowie, kapłani, traniborowie, wreszcie książę206.

203 T. Morę, Utopia..., s. 66-67.
204 Tamże, s. 67.
205 Tamże, s. 61. Danuta Petsch słusznie zwraca uwagę na pewną niejednoznaczność More’a 

w stosunku do senatu: Można prawdopodobnie przyjąć, jak piszę, że każde miasto ma swój se
nat, do którego są wybierani posłowie spośród wykształconej grupy społeczeństwa, byłaby to 
zatem „instytucja miejska”, a nie ogólnopaństwowa. Z drugiej jednak strony, corocznie z każ
dego miasta wybierani są trzej starsi i doświadczeni obywatele biorący udział w posiedzeniach 
odbywających się w stolicy, a dotyczących wspólnych spraw całej wyspy. Nie mamy powodu, 
konkluduje Petsch, utożsamiać tej drugiej instytucji z Radą całej wyspy, która także rozpatruje 
i rozstrzyga najważniejsze sprawy (D. Petsch, Tomasz Morus, s. 57-58).

206 T. Morę, Utopia..., s. 71.

Uwagę przykuwa też zagadnienie, którego dotykaliśmy już uprzednio, mia
nowicie kwestia ewentualnego pozbawienia księcia lub innych urzędników tytu
łu uzyskanego dzięki wyborowi. Niewątpliwie źródłem legitymacji dla każdego 
z piastunów władztwa, nie kojarzonego z „naturalnością” władztwa męża i ojca, 
zatem nie sytuowanego w obrębie racji paternalistycznej lub patriarchalnej, waż
nej dla innych angielskich myślicieli renesansowych, jest w każdym przypadku 
wola mieszkających w Utopii wyborców. Wydaje się również, iż z jednej strony za
strzeżenie, że książę może zostać „zmieniony”, gdy budzi podejrzenie, jakoby dą
żył do tyranii, z drugiej zaś unormowanie zawarte w procedurze uchwałodawczej, 
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związane z zakazem zbierania się w sprawach ogólnych poza senatem i zgroma
dzeniem publicznym, uzupełnione znaczeniem relacji syfograntów do rodzin pozo
stających pod ich opieką oraz względem siebie nawzajem ujawniają podstawową 
intencję More’a. Otóż miarą „tyranii” miałoby być zagrożenie stałości konstytu
cji obowiązującej z woli Utopusa jako „rozumnego ojca założyciela”207, natomiast 
środkiem ewentualnego sprzeciwu w razie jej naruszenia byłby zapewne opór, jaki 
stawiliby w pierwszej kolejności syfogranci, następnie zaś - być może w nowym 
akcie wyborczym - członkowie rodzin. Choć More nie przedstawia szczegółowo 
procedur odwoławczych, to sugeruje, iż kontrolę nad poczynaniami księcia i tra- 
niborów mieliby sprawować piastuni „niższych urzędów”, instancją ostatnią byłby 
natomiast „lud”. Ta interesująca konstrukcja, z którą zetkniemy się jeszcze na kar
tach niniejszej książki, osobliwie w propozycjach składanych przez protestanckich 
„monarchomachów”, z pewnością nie była popularna w dziedzicznej monarchii 
Henryka VIII, skoro wskazywała nie tylko na ostatecznie „z dołu” pochodzącą legi
tymację „księcia”, ale także na możliwość ewentualnego pozbawienia tytułu przez 
tych, którzy ostatecznie go legitymizowali albo przez tych, którzy działali jako ich 
przedstawiciele, a zarazem opiekunowie.

207 Christopher Morris twierdzi, że zasady narzucone przez Utopusa miały być - w zamyśle 
More’a - respektowane przez princepsów, wybieranych przez lud w państwie o ustroju republi
kańskim (C. Morris, Political Thought in England..., s. 17-21).

208 Nie jest to jednak równość, wbrew pojawiającym się niekiedy sugestiom, wzorowana na 
projekcie Platona przedstawionym w Państwie lub Rzeczpospolitej, skoro u ateńskiego filozofa 

Można zatem rzec, że w konstrukcji przedstawianej przez Rafała (czy jednak 
proponowanej przez przyszłego kanclerza królestwa, to inna kwestia) ostatecznym 
piastunem zwierzchnictwa byliby obywatele Utopii, działający za pośrednictwem 
swych przedstawicieli przed nimi jednak odpowiedzialnych. Oni mieliby znać mia
ry poprawności władania, pozwalające oceniać, czy książę sam albo wraz z trani- 
borami nie dąży do tyranii; oni również, stwierdziwszy „występność”, mogliby po
zbawiać urzędu jego piastuna, działając zapewne za pośrednictwem syfograntów, 
z pewnością zaś samodzielnie w nowym akcie wyborczym. Okazuje się, że w Uto
pii znajdujemy uzasadnienie nie tylko dla oporu biernego, ale także dla „oporu 
czynnego”, choć z pewnością do jego stawienia nie jest uprawniana każda jednost
ka, lecz raczej - mamy jednak zbyt mało wskazówek, by dokonać jednoznacznej 
interpretacji - cała wspólnota lub jej przedstawiciele piastujący niższe urzędy.

12. Wspólnota polityczna nazywana Utopią jest w pewnych rozwiązaniach 
istotnie atrakcyjna, skoro nikt nie jest w niej głodny i każdy jest bezpieczny, nikt 
nie jest bezdomny i każdy czuje się równy innym, także władcom, tak że życie jej 
członków jest przyjemne, choć nie mierzone kaprysami jednostek, lecz miarami 
„rozumnej natury”. Jednak choć „Morus” podnosił zarzut, iż wspólnota Utopian 
jest nazbyt egalitarna, bo równość stanowi podstawową miarę porządkującą jej 
strukturę208, to jednak dowiadujemy się nie tylko, że żony usługują mężom, dzie
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ci rodzicom, w ogóle młodsi starszym, zaś najstarszy jest głową rodziny (zwróćmy 
uwagę, że „racja patriarchalna” odnoszona jest do relacji wewnątrz rodziny, nie jest 
natomiast odnoszona do uzasadnienia władzy publicznej)209, ale także iż na wieś 
nie są wysyłani członkowie elitarnej „klasy naukowców” (chyba że nie spełniw
szy pokładanych oczekiwań zostają przesunięci do „klasy robotników”210). W pań
stwie Utopian jest jednak w znacznej mierze ograniczona „wolność” pojmowana 
na sposób bliski zwolennikom dominującej „opinii”, skoro każdy nie tylko musi 
uzyskiwać pozwolenie na odbycie podróży211, ale także kształci się tak w umiejęt
nościach uprawy ziemi i hodowli, wyjeżdżając na wieś, jak i w jakimś rzemiośle, 
przy czym jeśli zna ich kilka pracuje w tym, który mu lepiej odpowiada, chyba że 
musi się podporządkować potrzebom państwa212. Rzemiosł potrzebnych Utopianom 
nie ma zresztą wiele, gdyż znane im są tylko takie, jakich wymaga życie zgodne 
z naturą, natomiast te, które pojawiły się jedynie, by służyć „zbytkom i kapryśnym 
zachciankom” są u nich w pogardzie jako niekoniecznie, ważne jedynie w krajach 
mierzących wszystko „wartością pieniądza”213. Każdy mieszkaniec Utopii ma jed
nakowy ubiór, pracuje fizycznie sześć godzin dziennie214, dobrowolnie uczestniczy 

odnosi się ona tylko do członków dwóch najwyższych warstw lub „kast”, podczas gdy u More’a 
dotyczy niemal wszystkich (nie obejmuje wszak niewolników) członków doskonałego społe
czeństwa; zob. na ten temat interesujące rozważania J. H. Hextera, który zwraca uwagę na po
dobieństwo ujęcia More’a do przedstawianego raczej w Prawach niż we wspomnianym, wcze
śniejszym i „bardziej idealistycznym” dialogu Platona (J. H. Hex ter, The Vision of Politics..., 
s. 86-91).

209 T. More, Utopia..., s. 75 (oraz s. 78, gdzie znajdujemy opis „hierarchii zasiadania przy 
stole”).

210 Tamże, s. 71. Zaznaczając, że w całym mieście z pracy zwolnionych jest prawnie zale
dwie pięćset osób: Do nich należą syfogranci, jednakowoż i oni, choć nie są obowiązani, pra
cują dobrowolnie, aby przykładem swoim pobudzić innych. Z tego przywileju korzystają także 
młodzieńcy, którzy są na stałe zwalniani przez lud na polecenie kapłanów i po odbyciu tajnego 
głosowania syfograntów, by mogli oddać się gruntownej nauce, co istotne, bowiem członkowie 
,klasy naukowców” także uzyskują dostęp do niej dzięki głosowaniu bardziej niż kooptacji. 
More dodaje jednak, że jeśli któryś z wyznaczonych młodzieńców zawiódł pokładane w nim 
nadzieje, jest przenoszony (tym razem procedura nie zostaje jednak ujawniona) z powrotem do 
klasy robotników. Z drugiej jednak strony wskazuje, że zdarza się też często odwrotnie, że jakiś 
rzemieślnik w godzinach wolnych z tak wielką gorliwością poświęca się nauce i dzięki pilności 
tak duże czyni postępy, iż zwolniony od pracy mechanicznej przechodzi niejako z awansem do 
klasy naukowców, także w tym przypadku nie jest podana procedura, można jednak przypusz
czać, że w obu kontrowersyjnych przypadkach byłaby ona analogiczna, jak przy wskazywaniu 
młodzieńców do „klasy naukowców” i zwalnianiu ich zarazem od wykonywania pracy (tamże).

211 Jeśliby ktoś samowolnie, bez wymaganego listu od księcia, przekroczył granicę swej pro
wincji i został przychwytany, naraża się na haniebne skutki; odprowadzony jako zbieg otrzymuje 
surową karę, a w razie ponownego wykroczenia traci wolność (tamże, s. 80).

212 Tamże, s. 66-68.
213 Tamże, s. 70.
214 Dodajmy: w Utopii pod żadnym pozorem nie wolno oddawać się próżniactwu i lenistwu. 

Nie ma tam ani jednej winiarni czy piwiarni, ani domu rozpusty, nie ma żadnej sposobności do 
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we wspólnych posiłkach, winien uzyskiwać pozwolenie na podróż poza granice 
miasta i godzić się na odbieranie mu dzieci i przekazywanie innej rodzinie, jeśli 
jego rodzina zanadto powiększa się i ma ich nadmiar, oraz na przeniesienie do in
nego miasta, jeśli miasto, w którym aktualnie mieszka, posiada więcej mieszkań
ców, niż powinno mieć215. Utopianie, stanowiący jakby jedną rodzinę2'6 i nieznający 
żadnych gier hazardowych (tylko dwie gry podobne do szachów), chętnie oddają 
się kształceniu naukowemu2'1, a wybrani osobno do pracy naukowej uczestniczą 
w odbywających się przed wschodem słońca wykładach publicznych, których słu
chają również liczni inni obywatele218 219.

zepsucia, żadnych brudnych nor ani tajemnych schadzek, albowiem dozór publiczny zmusza 
wszystkich bądź do ustalonej zwyczajem pracy, bądź do przyzwoitej rozrywki (tamże, s. 80).

215 Tamże, s. 74 i 79. Jeśliby ktoś bez stosownego pozwolenia opuścił miasto, państwo lub 
przekroczył granice prowincji, naraża się na haniebne skutki; odprowadzony jako zbieg otrzy
muje surowa karę, a w razie ponownego wykroczenia traci wolność (tamże, s. 80).

216 Tamże, s. 81.
217 Tamże, s. 69. W innym miejscu znajdujemy tezę jeszcze ogólniejszą: Przecież głównym 

celem całego ustroju społecznego Utopii obok zaspokojenia koniecznych potrzeb ogólnych jest 
zapewnienie wszystkim obywatelom jak największej ilości czasu, aby, oderwawszy się od trosk 
materialnych, mogli swobodnie poświęcać się kulturze duchowej. W tym bowiem upatrują życie 
szczęśliwe (tamże, s. 73).

218 Tamże, s. 67-69.
219 Tamże, s. 71. Przynależność wymienionych urzędników do „klasy naukowców” (przy 

charakterystycznym zaniechaniu w odniesieniu do syfograntów, wszak „niższych urzędników”, 
którzy mogliby stawić opór dążącym do tyranii) jest uznawana za jeden z najważniejszych „pla
tońskich rysów” w rozumowaniu More’a, obok roli spełnionej przez „wielkiego założyciela” 
Utopii filozofa-króla Utopusa. Na margiesie, zwróćmy uwagę na rozumowanie More’a (które 
może mieć chrześcijański walor, ale może też świadczyć o inspiracjach tradycją platońską) z je
go więziennego Traktatu o smutku, znużeniu, strachu i modlitwie Chrystusa. Dzieło to powstało 
jeszcze przed jego pojmaniem. Chrystus wódz uczy przede wszystkim swoim własnym przykła
dem, że Jego żołnierz powinien przyjąć pokorę jako punkt wyjściowy, ponieważ jest ona jak gdy
by Jundamentem wszystkich cnót i dzięki niej można wspinać się bezpiecznie na wyższe poziomy. 
Choć bowiem bóstwo Chrystusa jest równe i identyczne z bóstwem Boga Ojca, jednakże, będąc 
również człowiekiem, pokornie jak człowiek rzuca się On twarzą na ziemię przed Bogiem Ojcem 
(T. Morę, Pisma więzienne, przeł. i red. W. Giertych i in., Poznań 1985, s. 161). Mówi także 
Morę: Nie chwaląc bynajmniej ucieczki apostołów, Chrystus przepowiedział im ją na tę właśnie 
noc jako okazję do grzechu. Jeśli zatem czujemy, że nasz charakter nie jest dość silny, naśladuj
my tę ich ucieczkę o tyle, o ile możemy to zrobić bez grzechu, uciekajmy od niebezpieczeństwa 
dopuszczenia się grzechu. Ale przeciwnie, jeśli komuś Bóg każę stanąć oko w oko z niebezpie
czeństwem i mocno zaufać, czy to dla ocalenia samego siebie, czy też tych, których powierzono 
jego pieczy, wtedy uciekając działa rzeczywiście niemądrze, chyba że robi to z uwagi na obecne 
życie - nie, nawet wtedy działa głupio! Bo cóż może być głupszego, niż przekładać krótki czas 
niedoli nad wieczne szczęście? A Jeśli robi to ze względu na przyszłe życie, mniemając, iż jeśli 
nie ucieknie, może być zmuszony obrazić Boga, to czyn taki jest i najgorszy i najbardziej nie

Utopia ma bez wątpienia wiele z Platońskiego namysłu nad kwestią bezintere
sowności w poszukiwaniu powinnego ładu politycznego i przynależności posłów, 
kapłanów, traniborów, wreszcie samego księcia do grona ludzi wykształconych2'9, 
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jak ma wiele z typowego dla wieków średnich ustalania kryteriów wartościujących 
istniejący ład i zachowania członków każdej wspólnoty politycznej, nie wyłączając 
jej władców, choć Donner dostatecznie wykazał, że wiele treści zaczerpnął jej au
tor z prac poświęconych Inkom (zwłaszcza Ameriga Vespucciego) oraz barbarzyń
skim Germanom (Tacyt)220. Wyraźniej niż Erazm z Rotterdamu, Morę ma jednak 
na uwadze również problem innego rodzaju, wiążący się już nie tyle z zachowania
mi jednostki, ile z istotą wspólnoty politycznej, mianowicie - także kojarzący się 
z ustaleniami Platona - problem sprawiedliwości, skoro prezentując Utopię, widzi 
możliwość zbudowania sprawiedliwego ładu politycznego w oparciu o dane przy
rodzonego rozumu ludzkiego i skoro wkłada w usta Rafała jednoznacznie brzmią
cą deklarację: oto opisałem wam jak mogłem najwierniej ustrój tego państwa, któ
re moim zdaniem nie tylko najlepiej jest urządzone, lecz także jest jedynym, które 
może zupełnie słusznie nazwać się rzecząpospolitą221.

rozumny. Bo opuszczenie swojej placówki jest samo w sobie niegodziwe, a jeśli ktoś dodaje do 
tego ciężar rozpaczy, to jest to prawie tak poważny występek jak przejście na stronę wroga (tam
że, s. 185-186). Zatem: aby uniknąć popełnienia grzechu ciężkiego, musimy odrzucić nie tylko 
płaszcz lub suknię, koszulę lub jakieś inne ubranie ciała, ale nawet ubranie duszy, samo ciało. 
Bo gdy usiłujemy uratować ciało przez grzech, niszczymy je, a także tracimy duszę. Lecz jeśli 
cierpliwie znosimy utratę ciała dla miłości Boga, wówczas [...] ci, którzy idą za radą Chrystusa 
[...] pozostawią po sobie na ziemi swe stare ciało, otarte jak stara skóra węża o ciernie utrapień 
zniesionych dla miłości Boga, zostaną rychło wzięci do nieba, błyszczący i młodzi, i nigdy już nie 
odczują udręk starości (tamże, s. 189).

220 H. W. Donner, Introduction to „ Utopia", s. 28-30.
221 T. Morę, Utopia..., s. 134 (podkr. B.Sz.).
222 Tamże, s. 135.

Argument przemawiający za tą tezą znów zwraca nas ku zagadnieniu bezinte
resowności z jednej strony, własności zaś z drugiej: Gdzie indziej bowiem - powia
da Rafał - ci, którzy zawsze na ustach mają dobro publiczne, dbają tylko o swój 
własny interes, tu natomiast [tj. w Utopii], gdzie nie ma żadnej własności prywat
nej, wszyscy poważnie troszczą się o sprawy publiczne222. Okazuje się bowiem, że 
podstawową przesłanką lub nawet istotą rzeczypospolitej, spełnioną tylko w Uto
pii, okazującej się być bardziej „anty-Europą” niż „a-Europą”, jest zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, nie wolność jednostki, lecz bezpieczeństwo jej trwania. 
Mówi bowiem w końcu Rafał, zwracając mniejszą już uwagę na urządzenia insty
tucjonalne i normatywne niż na elementarne bezpieczeństwo jednostek: Któż nie 
pragnie takich warunków życia, aby nie potrzebował niepokoić się o swe utrzyma
nie, słuchać aż do znudzenia ustawicznych narzekań i próśb żony, obawiać się ubó
stwa dla syna, kłopotać się o posag dla córki - lecz aby był spokojny o utrzymanie 
i pomyślność swoją i wszystkich swoich, żony, dzieci, wnuków, prawnuków i naj
dalszych potomków, których długi szereg widzą w swej wyobraźni ojcowie szla
chetnego rodu? Właśnie takie warunki życia zapewnia w Utopii państwo zarówno 
inwalidom, jak i zdolnym do pracy. Oto sprawiedliwa wspólnota, oto rzeczywista 
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rzeczypospolita, jakiej nie ma w Europie czasów More’a (lecz czy może się kiedy
kolwiek pojawić?), nie znającej nawet śladu sprawiedliwości i słuszności, uznającej 
natomiast wielu szlachciców, złotników i lichwiarzy nic nierobiących albo wytwa
rzających rzeczy niepotrzebne, słowem próżnujących a prowadzących życie dostat
nie i okazałe kosztem ciężko pracujących wyrobników, woźniców, rzemieślników 
i rolników, bez pracy których żadne państwo nie mogłoby przetrwać ani jednego 
roku. Problem jednak zasadniczy tkwi w tym, że relacje społeczne i „stosunki pra
cy” „przenoszą się” na zagadnienia prawne, bogacze bowiem stale coś odciągają 
z dziennego zarobku robotników nie tylko za pomocą prywatnych sztuczek, lecz tak
że przez uchwalenie osobnych ustaw, zatwierdzających takie krzywdy. Tym sposo
bem to, co niesprawiedliwe zostaje powoli uznane za sprawiedliwe, a to wskutek 
traktowania prawa jako pierwszego wobec sprawiedliwości, bo jak powiada Rafał: 
czarna niewdzięczność względem ludzi najlepiej dla państwa zasłużonych, która 
zrazu uchodziła za niesprawiedliwość, potem z winy przewrotnych bogaczów na
brała pozorów słuszności, aż wreszcie uzyskała sankcję prawną223.

223 Tamże, s. 135-136.
224 Tamże, s. 136.

Stwierdzenie to, mające niezwykle szerokie zastosowanie w historii myśli po
litycznej, zwrócone jest wyraźnie przeciwko ujmowaniu ładu prawnego jako „za
dawnionego” albo skojarzonego z ancient constitution, jak u Fortescue ongiś i St 
Germana za kilkadziesiąt (zaledwie dwadzieścia) lat, jako niosącego miary „pra
wości”, słuszności i sprawiedliwości. W istocie można pominąć dalszą spekulację 
Hytlodeusza na temat sprzysiężenia bogaczy, którzy pod nazwą i firmą rzeczypo- 
spolitej dbają jedynie o własne korzyści i wymyślają wszelkie sposoby i podstępy, 
przy pomocy których mogliby zapewnić sobie bezpieczne posiadanie nieuczciwie 
zdobytego majątku, warto natomiast odnotować, że ich usiłowania przeprowadzane 
są pod pozorem interesu państwa, a więc i biednych, i że ich celem jest nadanie im 
mocy prawnej-, mocy, która nie służy wszystkim ani nie służy całości przez nich 
tworzonej, lecz jedynie pewnej części tej całości; nie służy temu, co składa się na 
polityczną jedność, ale temu tylko, co partykularne, co ma na względzie „własny 
interes”. Brak jedności - oto, na co także w tym kontekście zwraca uwagę More, 
zabiegający przecież nie tylko (jako chrześcijański humanista) o odzyskanie jednej, 
choć „odnowionej” religii, ale także o odzyskanie jedności rzeczypospolitej, w któ
rej znikłaby obawa, niepokój, troski, nadmierne wysiłki i nocne czuwania, nie było
by oszustw, kradzieży, krwawych bójek, rozruchów, kłótni itp.224. Nie o to zabiegać 
będzie Machiavelli, pogodzony z nieusuwalną konfliktowością życia społecznego, 
nie o to chodziło będzie niektórym przynajmniej protestantom, dostrzegającym tak
że nieusuwalne następstwa intelektualnej i moralnej upadłości człowieka. Taki jest 
jednak cel poszukiwań podjętych przez przyszłego kanclerza i męczennika, jed
noznacznie wszak stwierdzającego, że dla każdego - o czym wiedzą także bogaci 
- lepiej nie byłoby odczuwać braku żadnej rzeczy do życia niezbędnej niż posiadać 
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mnóstwo przedmiotów zbytecznych, [...] lepiej uwolnić się od licznych kłopotów niż 
dźwigać ciężar wielkiego bogactwa. W końcu zaś dodającego: Nie wątpię nawet, że 
ludzie na całym świecie byliby już dawno przyswoili sobie prawo i zwyczaje Utopii 
bądź ze względu na własne korzyści, bądź aby pójść za nauką Chrystusa; boska 
bowiem mądrość Zbawiciela dobrze wiedziała, co jest dla ludzi najpożyteczniejsze, 
wielka zaś dobroć Jego kazała doradzać im to, co sam uznał za najlepsze115.

225 Tamże, s. 137-138.
226 Zob. szerzej G. M. Logan, The Meaning of Morę ’s „ Utopia ", s. 34-37.
227 T. Morę, Utopia..., s. 129.

Swoiste „złożenie racji” pojawiające się w przywołanym fragmencie: racji 
„własnej korzyści” z racją „nauki Chrystusa” jest wielce charakterystyczne, skoro 
zostają one przecież pogodzone, skoro nauki Zbawiciela odpowiadają temu, co ko
rzystne dla człowieka, jednak nie dla danej, konkretnej jednostki z jej partykular
nymi „interesami”, lecz dla człowieka jako takiego; nie dla właściciela korzystają
cego z prawa jako narzędzia zabezpieczania majętności, lecz dla każdego z osobna 
i wszystkich zarazem członków danej wspólnoty. Znów i aż do znudzenia ekspono
wany jest w wywodzie More’a swoisty motyw „antyindywidualistyczny”, obecny 
przecież nie tylko w podejściu znajdowanym u humanistów XIV-XVI w., nie tyl
ko w nastawieniu właściwym stoikom zwłaszcza w tym okresie ich rozwoju, który 
wyznaczają Cyceron i Seneka, wielcy Rzymianie225 226, ale także w podejściu wiele 
im zawdzięczającym Ojców Kościoła, jak św. Ambroży, uchodzący wszak za twór
cę podstaw chrześcijańskiej etyki korespondującej z etyką ciceroniańską, i jak św. 
Augustyn. Cnoty kardynalne, o których wspominali klasyczni myśliciele: umiar
kowanie, męstwo, roztropność i sprawiedliwość, znane były i analizowane przez 
twórców etyki chrześcijańskiej i zachowywały kluczowe znaczenie w państwie 
Utopian. Choć ujęte teraz w funkcji „praktycystycznej”, wciąż kształtowane być 
miały w żmudnym procesie wychowawczym i wzmacniane przez normy prawne, 
by powodować nie tylko poddanymi, ale i wywodzącymi się z ich grona władcami, 
jako że za przyczynę ewentualnego upadku państwa uznana była wielość występ
ków, które pochodzą z przewrotnych przekonań, pojawiających się wówczas, gdy 
nie są należycie wykształcone sprawności moralne poddanych i ich władców227.

Relacje te, raz jeszcze akcentujące znaczenie tak bliskiego More’owi „ideału 
równości ludzi”, traciły znaczenie w koncepcjach popularyzowanych na kontynen
cie, które w coraz większej mierze przenikały też do Anglii, uzasadniając wkrót
ce „Nową Monarchię” Tudorów. Humaniści północnej Europy, wśród nich także 
Morę, nie szli tak daleko jak przedstawiciele renesansu południowego w zakresie 
myśli politycznej, zwracając mniejszą uwagę na wyjątkową pozycję politycznego 
władcy, większą zaś na jego podobieństwo do innych ludzi, traktując jego pano
wanie jako nieróżniące się rodzajowo od sprawowanego przez piastunów niższych 
urzędów, a jego osobę jako związaną powinnościami ciążącymi na każdym przed
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stawicielu gatunku ludzkiego (w związku z tym charakterystyczne stają się jednak 
trudności, jakie sprawia Utopianom potrzeba definiowania tak kluczowych pojęć, 
jak „człowieczeństwo”228). Postępując wzorem myślicieli klasycznych, nie byli 
zdolni wyrzec tego, co stanie się udziałem publicystów wspierających Henryka 
VIII: traktowania władcy jako osoby wyjątkowej, zdolnej odmienić położenie insty
tucji mającej tak mocne oparcie i takie tradycje, jak scentralizowany Kościół rzym
ski i jego Głowa, uzasadniająca wszak swoją pozycję „dziedzictwem Piotrowym”. 
Dla humanistów północnych, przynajmniej dla pokolenia, do którego należeli More 
i Elyot, Starkey i Pole, władca nie był obdarzony nadzwyczajnym rozumem ani nie 
był zdolny osiągnąć takiego stopnia swoistej „dzielności politycznej”, jak książę 
przedstawiany przez Machiavellego. Jak się wydaje, wciąż mniemali oni, że klucz 
do poprawnego rządzenia stanowi należyta edukacja księcia nie w zakresie technik 
osiągania wyznaczanych celów, ale w dostępnej również jego poddanym sferze po
prawnego życia wiodącego do celu przekraczającego doczesność, z całą pewnością 
wyższego od celów politycznych, bo dotyczącego człowieczeństwa jako takiego, 
a nie tylko istnienia wspólnoty, w której miało się ono realizować.

228 Zgodni co do podstaw religijnych „moralności publicznej” i co do jej podstawowych za
sad, Utopianie przyjmowali rozmaite stanowiska teoretyczne nie tylko wobec przyczyn zjawisk 
fizycznych, ale także przy próbach wyjaśnienia początku i istoty wszechświata (tamże, s. 87-88).

229 Zob. zwłaszcza tamże, s. 100-102.
230 Zob. na ten temat zajmującą pracę Jamesa Montiego The King's Good Servant but 

God’s First: The Life and Writings of Saint Thomas More, London 1997.

Znaczenie przypisywane także w Utopii „wykształceniu klasycznemu”, znajo
mości greki i dzieł głównie autorów rozwijających myśl stoicką229, nie pozostało 
bez wpływu na przedstawicieli kolejnych pokoleń humanistów, znajdujących już 
jednak w tych samych dziełach nie tylko wezwanie do pokoju jako podstawowe
go postulatu „przyrodzonego rozumu”, nie tylko wezwanie do niestrudzonej pra
cy umysłowej, ale także argumenty na rzecz wyjątkowości politycznego władcy, 
idąc w tym względzie śladem myśliciela florenckiego. Humaniści sądzili, a Erazm 
nie różnił się w tym względzie od More’a, że trud poznawczy służy nie tyle two
rzeniu nowego ładu politycznego, ile jednak odkrywaniu ładu poprzedzającego go 
i określającego jego miary. Ich wizja zachowywała uniwersalny walor w świecie 
coraz bardziej podzielonym, i to nie tylko polityczne, ale i wyznaniowo. W świe
cie, w którym sens działania władcy jęły wyznaczać starania o umocnienie rządzo
nych przez nich państw, opieranych na szokującej tezie, iż wyznanie władcy jest 
wyznaniem jego poddanych, tracących tym samym możność opowiedzenia się przy 
tradycyjnym wyznaniu, które dotąd określało jedność różnicującej się wszak dopie
ro po napisaniu Utopii społeczności chrześcijańskiej230.

13. Warto dostrzegać w Morusowej Utopii nie tylko wątki odnoszące się wprost 
do kwestii powinnego kształtu wspólnoty politycznej, dyskutowanej co najmniej 
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od czasów Platona i Arystotelesa. Interesujące są także te fragmenty dzieła, w któ
rych autor rozważa problem doradców władców, nie spoglądając z punktu widze
nia księcia, ale raczej z punktu widzenia adresatów rozstrzygnięć politycznych (jak 
ważne to zagadnienie dla angielskiej myśli politycznej początków XVI w., dowie
my się wkrótce, analizując wystąpienie Elyota). Podkreślmy raz jeszcze, że jako 
renesansowy humanista Morę, podobnie jak po nim nade wszystko Starkey, prze
konywał o konieczności aktywnego uczestniczenia wykształconych, kierujących 
się przyrodzonym rozumem „filozofów” w życiu publicznym w roli co najmniej 
doradców władców231. Stwierdzając, że osoba władcy jest jakby jakimś nie wysy
chającym źródłem, z którego spływa na cały naród strumień wszelkiego dobra i zła, 
„Morus” wzywał przecież jak pamiętamy Rafała, by podjął trud doradzania wład
cy, próbował przekonywać go o tym, co słuszne i godziwe, korzystając z jednej 
strony z zasobu posiadanych wiadomości, z drugiej zaś z doświadczenia nabyte
go dzięki podróżom i oglądaniu praktycznych następstw różnych rozwiązań. Rafał 
odpowiadał na to wezwanie w charakterystyczny sposób, wytykając jego autorowi 
„podwójny błąd”: niedostrzegania, że władcy chętniej zajmują się sprawami wojen
nymi, a lekceważą poży/eczwe umiejętności, od których załeży utrzymanie pokoju232', 
oraz pomijanie faktu, iż zazwyczaj doradcy władców nie są mędrcami ani cnotli
wymi ludźmi, ale raczej „darmozjadami” potakującymi najniedorzeczniejszym po
wiedzeniom tych, którzy w zamian za niskie pochlebstwa mają popierać ich wobec 
pierwszego faworyta233. W związku z tą uwagą „Morus” nie widział możliwości 

231 Skinner przekonuje, także w odniesieniu do stanowiska More’a wyrażonego w Utopii', 
że miast aspirować do udziału w pracach parlamentów renesansowi humaniści ograniczali się 
do wskazywania z jednej strony treści należytego procesu edukacji księcia, z drugiej do anali
zowania zjawisk rozgrywających się w sferze politycznej i wskazywania powinnych kierunków 
działania politycznego, pozostawiając decyzję cnotliwemu, należycie ukształtowanemu władcy 
(Q. Skinner, The Foundations..., 1.1, s. 216-217).

232 T. Morę, Utopia..., s. 23-24. W innym miejscu Rafał formułuje główne zasady dobrych 
rządów, które także w opinii More’a byłyby trudne do przyjęcia dla współczesnych władców, 
także wówczas jego zdaniem interesujących się bardziej zdobywaniem nowych terytoriów 
niż dbaniem w inny sposób o „dobre bycie” kierowanej przez siebie wspólnoty politycznej. 
Zauważywszy, że lud Achariów zdolny był wyperswadować swemu władcy utrzymywanie zdo
bytego niedawno terytorium, Rafał formułuje taką oto radę streszczającą wspomniane zasady: 
Panie, dbaj o dobro odziedziczonego po przodkach królestwa, wzmagaj jego bogactwo i siły jak 
tylko możesz, i doprowadź je do największego rozkwitu; kochaj swych poddanych i ciesz się na
wzajem ich miłością; żyj wśród nich jak ojciec i rządź nimi łagodnie; inne królestwa zostaw 
w spokoju, gdyż to, co odziedziczyłeś, wystarczy ci aż nadto (tamże, s. 44).

233 Hytlodeusz zauważa jednak również, że w radzie zasiadają tacy, którzy ponad wszystko 
cenią swoje zdanie, dodając znacząco, że zgadza się z „naturą ludzi”, iż podobają się im szcze
gólnie ich własne pomysły (tamże, s. 23-24). Morę nie wskazuje wprawdzie w tym miejscu 
wprost, że uwaga ta odnosić się może tak do doradców władcy, jak i do niego samego, z wy
wodu jednak zdaje się wynikać, iż „potakiwanie faworytowi” w jakiejś mierze stanowi zarazem 
„potakiwanie” pomysłom władcy. Argument, którego używają „potakujący” przeciwko nowym 
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pojawienia się mądrych doradców, skoro - jak Rafał - współcześni filozofowie, 
rozchodząc się z marzeniem Platona o rządach królów-filozofów, sądzą, iż udzie
lanie rad królom jest poniżej ich godności. W odpowiedzi na to Rafał podał argu
ment, którego treść zaczerpnął właśnie od Platona234: czy nie sądzisz, że jeślibym 
jakiemuś królowi przedkładał mądre projekty ustaw i starał się z serca jego wyko
rzenić zgubne zarodki zła, natychmiast wypędziłby mnie ze swego dworu lub na
raziłby mnie na pośmiewisko? Pytanie to ukazuje raz jeszcze miarę dostrzeganego 
przez More’a napięcia między tym, co „idealne” i tym, co stanowi treść mniemań 
dominujących w „opinii” współczesnych. Nie tyle doświadczenie nabyte w trakcie 
oglądania praktycznych następstw różnych rozwiązań w wielu krajach, ile właśnie 
mniemania, „opinie powszechnie akceptowane” stanowią przecież miarę „mądro
ści” doradców235. Niemniej, co także warto odnotować, snucie z niespotykanym 
zaangażowaniem emocjonalnym opowiadania o Utopii przez Rafała, zwolennika 
prowadzenia życia kontemplacyjnego, a nawet - jak nazywa go Caspari - „abso
lutnego idealistę”236, wskazuje, że Morę przewidywał ważną rolę dla rozumnego, 
doświadczonego wędrowca także w planie politycznym. Jest to jednak rola, którą 
może on odgrywać nie we współczesnej Anglii, lecz tam, gdzie nie potrzeba wie
lu praw: w istniejącym, empirycznie poznawanym świecie zdominowanym przez 
„opinię”, opartym na tym, co „zadawnione” lub tym, co oparte na grze partyku- 
laryzmów, niepodobna odnaleźć miejsca dla filozofa mającego na uwadze zgodę, 
jedność i ogólność. Może on je zająć w Utopii raczej, gdzie „miary mądrości” nie 
wiążą się z partykularnymi punktami widzenia, bez uwzględniania tego, co wspól
ne, choć wspólność ta wcale nie musi być związana wyłącznie z „dobrami mate
rialnymi”, lecz raczej z (nigdy przez „Morusa” nie krytykowaną, jak krytykowaną 
była „wizja komunistyczna”) wspólnotą cnót237.

opiniom, opartym na praktycznym doświadczeniu związanym z refleksją nad następstwami roz
wiązań przyjętych w innych krajach, jest równie charakterystyczny jak przytoczony wywód: 
w opinii doradców władcy państwa groziłoby wielkie niebezpieczeństwo, jeśliby znaleziono 
kogoś mądrzejszego pod jakimś względem od ich przodków, których „roztropność” jest prze
cież miarą mądrości współczesnych (tamże, s. 24). Analogiczne opinie formułuje More także 
w innym swoim tekście Dialog o pociesze w ciężkiej próbie, zwracając uwagę nie tylko na to, 
że nawet książęta nie mogą powodować się [swoją jedynie] najwyższą wolą, ale także na to, że 
wielu spośród ludzi u władzy pragnie panować ponad pozostałymi i nosi w takich wypadkach 
w sercach osobistą złość i zazdrość wobec książąt i fałszywie przytakuje im, i ustami ich chwali, 
a kiedy cios spadnie na nich, wymyślają, ujadają i kąsają ich niczym psy (cyt. za: D. Petsch, 
Tomasz Morus, s. 162).

234 Zob. na temat zapożyczeń z Platona obecnych w dziele More’a obszerne studium Colina 
Starnesa New Republic: A Commentary on Book 1 of More’s „ Utopia ” Showing Its Relation to 
Plato's „Republic", London 1990, głównie s. 21-67.

235 T. More, Utopia..., s. 41-42.
236 F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 55.
237 Sięgnijmy raz jeszcze do Dialogu o pociesze w ciężkiej próbie i przywołajmy interesu

jące w tym względzie tezy More’a: [...] któż mógłby uważać, że jeśli ludzie pragną wysokich 
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Jeśli przypomnimy, że jedynie powodując się względem na szczęśliwość pod
danych, władca może zasłużyć na ich szacunek i wesprzeć swą władzę powagą lub 
autorytetem238, a zarazem dostrzeżemy brak wysoce abstrakcyjnych zaleceń kie
rowanych w Utopii pod adresem panującego, to raz jeszcze skierujemy uwagę na 
dystynkcję wprowadzaną w tekście przez „Morusa”, uzasadniającą - jak się wy
daje -jego wciąż ponawiane wzywanie Rafała do podjęcia trudu doradzania wład
cy. Teza Rafała, iż filozofia ma wstęp wzbroniony na dwór władców, spotyka się 
z aprobatą „Morusa” tylko o tyle, o ile dotyczy „filozofii scholastycznej”, która 
w swych dociekaniach nie krępuje się żadnymi względami na osoby ani na okolicz
ności czasu i miejsca, nie jest zaś przyjmowana w odniesieniu do filozofii bardziej 
„popularnej”, która wie, na jakiej widowni powinna występować, a dostosowując 
się do niej gra swoją rolę w tej sztuce, jaką życie nadarza w sposób zręczny i godny 
zarazem. Filozofia ta, różna od scholastycznej, opiera się na przekonaniu, że nie
możność wykorzenienia przewrotnych zapatrywań ani uleczenia zadawnionych 
wad nie może odwodzić od dbałości o losy państwa; że należy poprzestać raczej 
na drobnych a koniecznych reformach, niż porzucać wspólnotę w potrzebie, niby 
okręt w czasie burzy, dlatego że nie można opanować wichrów239. Uwzględniając 
te uwagi można dowodzić, że cel obrany przez More’a nie jest „utopijny”, celem 
jest bowiem nie zaprowadzenie doskonałego porządku w świecie poddanym wpły
wom „wichrów”, ale raczej wprowadzanie zmian w takim zakresie, w jakim jest 
to w tym świecie możliwe (kontrast między usiłowaniami obu uczestników debaty 
jest w tym przypadku szczególnie widoczny: istotnie „absolutny idealista” zwiera 

urzędów i stanowisk władczych tylko do zaspokojenia doczesnych fantazji, to będą wypełniać 
je zawsze dobrze, a nie nadużywać władzy i przynosić w ten sposób szkody? Przestaną bowiem 
wtedy być bezstronni i będą popierać fałszywe sprawy swoich przyjaciół, podnosić swoich po
pleczników i tych, którzy im podlegają, a obalać innych niewinnych ludzi, niezdolnych, by szko
dzić, lecz powolnych w przyjmowaniu ciosów. Następnie będą ustanawiać takie prawa przeciw 
złoczyńcom, [...] że będą jak ta pajęczyna, w której małe komary i muszki dobrze się złapią 
i szybko powieszą, ale trzmiele rozerwąją i przelecą na drugą stronę. A następnie prawa, które 
mają być puklerzem broniącym niewinnych, będą mieczem tnącym i zadającym bolesną ranę, 
a w ten sposób ten miecz będzie ranił jeszcze boleśniej dusze prawodawców. Tak więc [...] jeśli 
nie myśli się o boskich celach, lecz o własnych, doczesnych bogactwach, wśród tych wszystkich 
ziemskich dóbr, które ludzie nazywają dobrami pomyślnego losu, nie można by znaleźć żadnego 
pożytku dla ciała. A jeszcze niosą one z sobą śmiertelne zniszczenie duszy (cyt. za: D. Petsch, 
Tomasz Morus, s. 165-166).

238 T. Morę, Utopia..., s. 47. Władca winien zatem w pierwszej kolejności wyrzec się za
rozumiałości, gdyż z jej powodu poddani albo go nienawidzą, albo lekceważą; winien żyć ze 
swych domen i nie powiększać ich, uzgadniać wydatki z dochodami, tępić zbrodnie, przez dba
łość o należyte wychowanie członków wspólnoty raczej zapobiegając złemu, niż dopuszczając 
do szerzenia się przestępstw, które potem musi karać; nie powinien lekkomyślnie przywracać 
mocy obowiązującej ustawom, które wyszły z użycia, szczególnie tym, których braku nie odczu
wano od dłuższego już czasu (tamże).

239 Tamże, s. 49.
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się w niej z tym, który, nie będąc jeszcze w pełni „realistą”, zna jednak i uwzględ
nia niedoskonałości rzeczywistości aktualnej; wie w szczególności, jakimi nie- 
domaganiami cechuje się Anglia i jakie są racje krytyki kierowanej pod adresem 
„zeświecczonego”, „pochłoniętego sprawami materialnego dostatku” Kościoła. 
Cel zostaje w ten sposób „zniżony” w porównaniu z tym, jaki wyznaczała „filo
zofia scholastyczna” i z tym, jaki stawiał sobie Rafał, o ile pragnął upowszechnie
nia rozwiązań przyjętych przez członków „najlepszej z możliwych wspólnoty”. Nie 
należy, jak poucza Hytlodeusza „Morus”, narzucać się z pomysłami niezwykłymi 
i niesłychanymi, skoro można przypuszczać, że nie będą one miały znaczenia dla 
ludzi odmiennych przekonań, lecz należy zdążać do celu powoli i starać się zręcznie 
powiedzieć prawdę w stosownej chwili. Jeśli nawet niepodobna zapewnić w danej 
sprawie zwycięstwa dobru, to należy czynić wysiłki, aby wpływ zła jak najbardziej 
osłabić, bowiem - konkluduje „Morus” w dziele zazwyczaj traktowanym wyłącz
nie jako prezentacja wizji utopijnej - niemożliwością jest idealny stan na świecie, 
chyba żeby wszyscy ludzie byli doskonali, czego niepodobna się spodziewać przed 
upływem wieków240. Tym bardziej Morę mógłby się sprzeciwić tezie wieńczącej 
wywód Rafała, iż państwo Utopian nie tylko najlepiej jest urządzone, ale także jest 
jedynym, które może zupełnie słusznie nazywać się rzecząpospolitą. Gdzie indziej 
bowiem ci, którzy zawsze na ustach mają dobro publiczne, dbają tylko o swój wła
sny interes, inaczej zgoła niż w Utopii (zauważmy, wbrew wcześniej wyrażonej 
uwadze dotyczącej zagwarantowania przez „dobrego władcę” możliwości spełnia
nia partykularnych interesów przez poddanych), gdzie wszyscy poważnie troszczą 
się o sprawy publiczne, gdyż przyczyna ich „interesowności” została usunięta nie 
tylko przecież przez zniesienie własności prywatnej241.

240 Tamże, s. 49-50. Wezwanie to Rafał paruje w charakterystyczny sposób: wskazując, że 
ten sposób myślenia przyjęli niektórzy roztropni kaznodzieje i „nagięli” nauczanie Chrystusa do 
panujących obyczajów w tym celu, by zapanowała przynajmniej jakaś harmonia między nimi, 
stwierdza, że w ten sposób osiągnęli oni jedynie to, że ludzie mogą spokojniej grzeszyć (tamże, 
s. 51). G. M. Logan zwraca w tym kontekście uwagę, że podobnie jak Morę nie wątpi na przy
kład w słuszność absolutnej równości, lecz zauważa jedynie jej niepraktyczność, nie wątpi on 
również zasadniczo w słuszność głoszonej przez Rafała wizji wspólnoty politycznej państwa, 
a nawet ma ją za moralnie poprawną, to uznaje ją jednak za niemożliwą do spełnienia z uwagi 
na „polityczną konieczność” lub - co na jedno wychodzi - z uwagi na aktualnie istniejące „oko
liczności politycznie istotne” (G. M. Logan, The Meaning of Mores „ Utopia", s. 129).

241 T. Morę, Utopia..., s. 134-135. Hytlodeusz dodaje nawet, że w jego przekonaniu istnieje 
po prostu jakieś sprzysiężenie bogaczy, którzy pod nazwą i firmą rzeczypospolitej dbają jedynie 
o własne korzyści. Wymyślają oni wszelkie sposoby i podstępy, przy pomocy których mogliby 
zapewnić sobie bezpieczne posiadanie nieuczciwie zdobytego majątku, chcąc ponadto dla swo
ich interesów wyzyskiwać wszystkich biednych i jak najtaniej opłacać ich pracę i wysiłki. Co 
więcej, skoro raz postanowią oni trzymać się tej podstępnej taktyki, wnet postępowanie takie 
nabiera mocy prawnej (tamże, s. 136-137).

Jeśli spojrzymy z tego punktu widzenia, uwzględnimy dystynkcję rodzajów fi
lozofii wprowadzaną przez Morę’a i zalecenie Hytlodeusza, by władcy starali się 
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raczej o bogactwo poddanych niż własne, dostrzeżemy we właściwym świetle ich 
spór o potrzebę istnienia własności prywatnej. Zdaniem Rafała jej zniesienie jest 
jedynym środkiem do równego i sprawiedliwego podziału dóbr i do zapewnienia 
ludziom szczęścia; dopóki prawo własności stanowić będzie podstawę ustroju spo
łecznego, dopóty najliczniejszą i najcenniejszą warstwę społeczeństwa stale niepo
koić i dręczyć będzie nieuniknione brzemię nędzy i utrapień, i nie ma żadnej nadziei 
przywrócenia organizmowi społecznemu trwałego zdrowia i sił242 243. Za jednoznacznie 
postawioną przez Hytlodeusza zasadą „zdrowia społecznego” kryje się sugestia, iż 
istnienie własności prywatnej prowadzi do mierzenia wszystkiego wartością pie
niędzy, zatem do stanu, w którym nie można się spodziewać ani sprawiedliwości, 
ani społecznego dobrobytu141. Odpowiedź „Morusa” na tak mocno stawianą, „abso
lutyzowaną” wręcz zasadę fundującą ustrój społeczny, wydaje się opierać na „filo
zofii popularnej”, różnej od scholastycznej, z którą można wiązać ekspozycję zasad 
„nieznających względu na ludzi ani okoliczności”. Tam, gdzie wszystkie dobra są 
wspólne - wywodzi - nie można żyć szczęśliwie, bo niepodobna marzyć w nim 
o dostatku, skoro wszyscy uchylają się od pracy, a brak prawnego zabezpieczenia 
dóbr nabytych własną pracą staje się powodem rozgoryczenia dbających o swoje 
utrzymanie. Przy uwzględnieniu motywów powodujących działaniami większości 
współczesnych ludzi, stan wspólności dóbr z pewnością stałby się powodem cią
głych rozruchów i krwawych bójek, a zaprowadzenie ustroju, w których zatarte są 
między ludźmi wszelkie różnice społeczne byłoby niebezpieczne jako realizujące 
zamysł „niemający znaczenia dla ludzi odmiennych przekonań”, kluczowy w „Mo- 
rusowej” „filozofii praktycznej”244 245.

242 Tamże, s. 53.
243 Tamże, s. 52. W związku z osobliwym „brakiem” ujawnionym w tym miejscu zob. szcze

gólnie, omawiane poniżej, analogiczne uwagi sformułowane przez Sir Thomasa Elyota.
244 Tamże, s. 50 i 54.
245 Tamże, s. 32.
246 Tamże, s. 36.

Morę istotnie twierdzi, że z życiem ludzkim nie mogą iść w porównanie wszyst
kie nawet bogactwa materialne145 i dlatego prawo karne winno zmierzać nie tyle do 
tępienia przestępców, ile przestępczości, oszczędzając ludzi i skłaniając ich do tego, 
by stawali się dobrzy i w dalszym życiu wynagradzali szkody poprzednio wyrzą
dzone246. Wierzy także w możliwość zaprowadzenia lepszego ładu niż istniejący; 
w końcu prawdą jest i to, że jak inni myśliciele renesansowego humanizmu korzy
stał w wielkiej mierze z dorobku greckich, a nie tylko rzymskich klasyków. Logan 
zwraca jednak uwagę, że Morę mógłby zarzucić Grekom, że z właściwych prze
słanek, przyjmowanych także przez niego w odniesieniu do celu życia ludzkiego 
i wagi rozumu przyrodzonego, nie wyciągali oni właściwych wniosków. Szanowali 
wprawdzie ludzkie życie, nie potrafili jednak przystosować do ideału człowieka 
właściwych rozwiązań politycznych, nie dostrzegali, że kluczowym zagadnieniem 
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pozostaje zapewnienie każdemu wszystkiego, co jest mu potrzebne do prowadzenia 
godziwego życia, że skupieni na ideale życia kontemplacyjnego poszukiwali takich 
tylko rozwiązań, które pozwalały prowadzić je nielicznym i dla nielicznych budo
wali swe teorie polityczne.

Niezależnie od tego, czy spostrzeżenie to jest słuszne i czy Morę istotnie taki 
zarzut mógłby formułować, warto zwrócić uwagę, że rozwiązania przyjęte na 
„Wyspie, której nie ma” miały ujawnić znaczenie innych obszarów niż kontempla
cja, zwrócić też uwagę na innych niż najbogatsi lub uznawani za najmądrzejszych 
członków wspólnoty politycznej. Co więcej, miały świadczyć o tym, że „zniżenie” 
ideału i „upraktycznienie” życia ludzkiego kosztem epistemicznej pewności z jed
nej strony, z drugiej zaś życia kontemplacyjnego dostępnego nielicznym, mogły 
być próbą przekonywania o możliwości wyciągnięcia z odpowiednich przesłanek 
teoretycznych właściwych wniosków praktycznych. Błąd Greków, polegający na 
skupieniu się na kwestii elity i wprowadzeniu tylko w odniesieniu do niej „roz
wiązań komunistycznych”, mógł zostać naprawiony przez rozszerzenie grona osób, 
których potrzeby zostaną w pełni zaspokojone247. Pytanie: czy istotnie (zwłaszcza 
gdy uwzględnimy rozważania poprzedzających More’a myślicieli klasycznych i, 
dajmy na to, dominikańskich, nie tylko św. Tomasza z Akwinu, spierających się 
z franciszkanami o sens własności prywatnej) można przez zniesienie własności

247 G. M. Logan, The Meaning of More’s „ Utopia", s. 207-208. Tenże autor wskazuje, że 
stanowisko More’a miało się tak do tradycji greckiej jak stanowisko Arystotelesa do koncepcji 
jego nauczyciela Platona: More przyjmował przesłanki konstrukcji zbudowanej przez greckich 
teoretyków (w wersji rozwiniętej przez Arystotelesa), lecz dopracowywał jej zasady formułując 
bardziej precyzyjnie relację między celami jednostki i celami wspólnoty, dostrzegając istnienie 
nieusuwalnego konfliktu między różnymi celami oraz rozwijając metodę (będącą zastosowa
niem do planu politycznego hedonistycznej kalkulacji znanej etyce Epikura) dla usunięcia tego 
konfliktu. Tym samym, chociaż przejmował wiele szczegółowych rozwiązań instytucjonalnych 
od Platona i Arystotelesa, to je modyfikował, inne zaś odrzucał dokonując krytyki i rewidując 
praktykę najlepszej wspólnoty Greków. Mówiąc ogólnie, najbardziej racjonalna wspólnota za
prezentowana przez More ’a, choć w wielkim stopniu odwoływała się do teoretyków greckich, 
odbijała także zasady stoików, zwłaszcza wpisany w nie daleko mocniejszy moment egalitarny 
i uwzględniający namiętności (choć nie bardziej uwalniający) niż u Greków. More zgadzał się 
z Platonem, że racjonalna wspólnota winna być komunistyczna, choć pozostawał pod wraże
niem Arystotelesowskiej krytyki komunizmu, uwzględniając w swej koncepcji gwarancje przed 
- przewidywaną przez Arystotelesa - możliwością spowodowania przez komunizm destabiliza
cji wspólnoty i sprowadzenia przezeń zagrożenia dla jej bezpiecznego trwania. More różnił się 
jednak od Platona odnosząc rozwiązanie komunistyczne do wszystkich obywateli, od Platona 
i Arystotelesa zaś rozszerzając obywatelstwo a wszystkich mieszkańców (poza niewolnikami uro
dzonymi poza granicami Utopii); w obu przypadkach Utopia ucieleśniała nie tyle ideał polis, co 
ideał stoickiego kosmopolis. Wspólnota przedstawiana przez More ’a, po raz kolejny w zgodzie 
z zasadami stoików, była daleko bardziej ludzka i pokojowo usposobiona do sąsiadów niż idelne 
poleis teoretyków greckich (tamże, s. 217). Odmienne stanowisko co do „komunizmu” More’a 
zajmuje E. L. S u rtz, The Praise of Pleasure. Philosophy, Education, and Communism in More s 
Utopia, Cambridge, Mass. 1957, zwłaszcza s. 79-97.



Chrześcijański humanizm renesansowy 157

prywatnej zbliżyć społeczność do stanu, w którym potrzeby wszystkich będą za
spokajane, jest już zagadnieniem wykraczającym poza zakres niniejszego tekstu. 
W każdym razie aprobatywnej odpowiedzi nie udzielił żaden z analizowanych 
w niniejszej pracy myślicieli, żaden nie godził się bowiem na wskazaną przez 
Hytlodeusza zależność „dobrego ładu” wspólnoty od nieobecności prywatnej wła
sności i na niej ufundowanej hierarchii społecznej, każdy z nich natomiast hono
rował istniejący ład na niej oparty, odzwierciedlający w jakiejś mierze szerszy ład 
hierarchiczny, oczekując zapewne, że szczęśliwość może być osiągana niezależnie 
od spełnienia ideału egalitarnego.

14. Wbrew jednoznacznej konkluzji Caspariego i wielu innych badaczy, nie
podobna udzielić ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy dzieło More’a ściśle 
odzwierciedlało stanowisko kojarzone z renesansowym humanizmem chrześci
jańskim, najwyraźniej zaś z ustaleniami Erazma z Rotterdamu. W stylu i formie 
zapewne tak, jednak w treści i metodzie w mniejszym stopniu, jako że uwzględnia 
ono więcej „nowożytnych elementów”, niż byłaby w stanie przyjąć współczesna, 
oparta na mniemaniach jedynie „opinia”. Z pewnością można mówić, iż jego dzie
ło stanowi ekspozycję przynajmniej niektórych idei humanistów, iż są one mocno 
zakorzenione w przeświadczeniach innych także przedstawicieli tej grupy, a nawet 
w wielkiej mierze stanowią rozwinięcie znanych im i akceptowanych przesłanek. 
Problem w tym, że zgodnie z dominującymi ujęciami we współczesnej literaturze 
brytyjskiej za humanizm stanowiący punkt wyjścia analiz More’a nie jest uzna
wany li tylko „chrześcijański humanizm” wypracowany przez Erazma (wówczas 
Utopia byłaby jedynie aplikacją do planu politycznego jego idei filozoficzno-reli- 
gijnych), lecz szerszy prąd o zróżnicowanych akcentach i problemach. Spoglądając 
z tej strony, okazuje się, że na tle tego rozbudowanego prądu dzieło More’a stano
wić może najpełniejszą bodaj ekspozycję idei politycznych renesansowych humani
stów, nieposiadających identycznych przeświadczeń politycznych i nie zawsze po
dzielających stanowisko otwarcie krytykujące istniejącą rzeczywistość, osobliwie 
stan arystokracji i hierarchiczną strukturę społeczną (o czym przekonamy się śle
dząc rozważania Elyota)248. Z drugiej jednak strony wydaje się, że Morę przyczynia 
się (wraz z Erazmem) do osłabienia tradycyjnej, statycznej wizji ładu społecznego, 
przejętej przez angielskich myślicieli politycznych z późnych wieków średnich; że 
wizja przez niego proponowana nie opiera się już na podstawie kojarzonej z dzie
dzicznością, także w kwestii tytułu „dobrze urodzonych” do władania wspólnotą 
polityczną. W pracy Institutio principia Christiani Erazm porównywał dominują
cą w jego czasach sukcesję dziedziczną do praktyk sięgających czasów barbarzyń
skich, przekonując, że królowie przejawiający skłonność do zbójectwa i piractwa 
powinni być ujmowani w tej samej grupie, co zbójcy i piraci, ponieważ charakter 
raczej niźli tytuł czyni ich królami249. Kładąc nacisk na cnotę i zasadę sumienia jed

248 Zob. w szczególności Q. Skinner, The Foundations..., 1.1, s. 35-41 i 69-112.
249 Zob. J. D. Tracey, The Politics of Erasmus, Toronto 1978, s. 32.
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nostki jako podstawy ładu wspólnoty, Erazm pośrednio niszczył podstawę, na któ
rej była zbudowana średniowieczna metodologia kontroli wewnętrznego autorytetu 
dobrze urodzonych, a podobnie - jak dowodzi Margo Todd - czynił Morę, atakując 
niemal każdy aspekt życia arystokracji [dziedzicznej] jako niszczący dla rzeczpo
spolitej i popierając zasadę wyboru senatorów kosztem wywodzenia ich legityma
cji z urodzenia (podobnie też Starkey i wielu innych przedstawicieli ówczesnych 
środowisk humanistycznych)250.

250 M. Todd, Christian Humanism..., s. 185-186.
251 Tamże, s. 183. Taka interpretacja coraz częściej pojawia się w angloamerykańskiej litera

turze przedmiotu, o czym świadczy w szczególności - zawierająca jej wielostronną prezentację 
-praca D.W. Baker a Divulgating Utopia...

252 G. M. Logan, The Meaning of More’s „ Utopia”, s. 257-258. Logan przekonuje, że pod
jęta przez More’a krytyka rzeczywistości społecznej była nie do przyjęcia dla chrześcijańskich 
humanistów, którzy nie mieli w istocie propozycji rozwiązania instytucjonalnego i poprzesta
wali na apelach kierowanych do władców i ich doradców, by należycie kształcili swe umysły 
i „zmysł moralny”.

253 F. H. Hinsley zwraca uwagę na rozwój tej tendencji w Anglii Henryka VIII, gdy zagroże
nie osoby władcy choćby ze strony papiestwa umacniało jej identyfikację ze wspólnotą politycz
ną jako taką, zwłaszcza że król często korzystał z parlamentu, co najmniej od czasów Fortescue 
traktowanego jako główne ciało reprezentujące wspólnotę polityczną do artykułowania stanowi
ska zarazem swojego i wspólnoty (F. H. Hinsley, Sovereignty, Cambridge 1986, s. 117-120).

Patrząc z tego, jednak nazbyt chyba ograniczonego, punktu widzenia z jednej 
strony broni się dziś tezy, że chrześcijańscy humaniści na czele z Erazmem i Mo- 
re’em dokonali „zupełnego odwrócenia” tradycyjnej wizji hierarchii społecznej251, 
z drugiej zaś przedstawia przeciwną konkluzję, jakoby krytyka zawarta w Utopii 
dotycząca nie tylko rzeczywistości, ale i głoszonych przez humanistów ideałów, 
wręcz wyprowadzała jej autora poza grono chrześcijańskich humanistów, sytu
owała obok wyznaczanego przez nich głównego nurtu renesansowego humanizmu, 
choć nie wyłączała go z grona humanistów252. Wskazanie przez More’a potrzeby 
podjęcia namysłu nad źródłami problemów społecznych i nieograniczania się do 
leczenia ich następstw miało być ważnym przyczynkiem do rozwoju renesansowej 
refleksji politycznej, pochodzącym jednak z innego źródła niż chrześcijański hu
manizm. Podobne znaczenie ma mieć eksponowanie przez niego złożoności i wie- 
loaspektowości ewentualnych reform, na które miały się składać zarówno prze
kształcenia społeczne i ekonomiczne, jak i przekształcenia polityczne utrzymane 
w duchu elekcyjności władcy i federacyjności wspólnoty politycznej, co mogło bu
dzić zakłopotanie w okresie, w którym kształtowały się argumenty zmierzające do 
umocnienia dziedzicznej legitymacji monarchy i identyfikacji jego osoby ze wspól
notą polityczną253 (nieodmiennie przypisywane - błędnie - zwolennikom tradycyj
nie ujmowanego ładu). W ostatnim przypadku znaczenie to jeszcze się potęgowało 
w związku ze spostrzeżeniami More’a dotyczącymi powszechnego zepsucia euro
pejskich władców i ich doradców jako niezdolnych do przeprowadzenia jakichkol
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wiek racjonalnych zmian z uwagi na powodowanie się wyłącznie partykularnymi 
interesami. Ta mocna teza More’a mogła być wyrazem sceptycyzmu wobec gło
szonego przez innych chrześcijańskich humanistów programu „edukacji politycz
nej” jako ważniejszego, a może nawet wystarczającego dla realizacji oczekiwanych 
przemian, przy zagubieniu wagi „zmian instytucjonalno-politycznych”; sceptycyzm 
ten, uzupełniony krytyką prób mierzenia się przez władców jedynie z następstwami 
miast z przyczynami problemów społecznych, miał zyskiwać wręcz wymiar ataku 
na chrześcijański humanizm, którego podstawy wypracował Erazm.

Należy jednak uwzględnić także inny element: wielu badaczy sugerujących 
odmienny charakter poszukiwań More’a od kierunku dominującego w pismach 
chrześcijańskich humanistów zarazem pragnie zbliżyć autora Utopii do innego nur
tu humanizmu: tego, który zwykle wiązany jest z Machiavellim, mimo poważnych 
(a uzasadnianych już) wątpliwości, które może rodzić podobne skojarzenie. Dwie 
uwagi należy w związku z tym z pewnością poczynić. Po pierwsze, winniśmy 
dostrzegać, że More - choć niewielu badaczy eksponuje tę zależność - korzysta 
w zdecydowanie większym stopniu niż Machiavelli z dziedzictwa nie tylko biblij
nego, ale także patrystycznego; to, że - podobnie jak myśliciel florencki - kanc
lerz króla zabity z jego rozkazu nie ceni scholastyków, wcale nie oznacza, iż wraz 
z nim zajmuje negatywne stanowisko wobec dziedzictwa refleksji chrześcijańskiej. 
Po drugie, i - jak się wydaje - nie mniej ważne, winniśmy uwzględnić, że centralna 
kategoria refleksji Machiavellego (lo siato), zapewne przez nadużycie wynikające 
z niewiedzy kojarzona z nowożytnym państwem, którego koncepcję wypracowa
no w drugiej połowie XVI w., nie jest używana przez More’a. Jej rolę pełni to, co 
moglibyśmy określić jako status reipublicae albo - za Hexterem, by przezwyciężyć 
choćby tylko etymologiczne skojarzenie - „stan narodu” (the state of nation) lub 
„kondycja wspólnoty” {condition of the commonwealth) zarazem - a uwaga to nie
bagatelna w związku z panowaniem Henryka VIII - angielskiej i uniwersalistycz- 
no-chrześcijańskiej254.

254 J. H. Hexter, The Visions of Politics..., s. 193.
255 M. Todd, Christian Humanism..., s. 37, a zwłaszcza J. H. Hexter, The Vision of 

Politics..., głównie s. 117-125, gdzie znajdujemy wręcz tezę o „komunitariańskim” charakterze 
politycznej filozofii More’a.

Przypominając rozważania o „gwarancyjnym” charakterze instytucji poli
tycznych, projektowanych przez More’a po to, by zaprowadzić „panowanie ro
zumności”, by zapewnić rozwój i doskonalenie się „pobożności” i „dobroci” każ
dej z jednostek, by w końcu ukształtować w nich „cnoty społeczne” bardziej niż 
„indywidualne”, zracjonalizować to, co służy wspólnocie bardziej niż jednost
ce255, zauważmy, że zdaniem licznych badaczy autor Utopii zdaje się wierzyć, że 
„dobre bycie” wspólnoty zależy od jej struktury i jakości instytucji politycznych. 
Niektórzy sugerują wręcz, że More zapowiadał dwudziestowieczną wizję welfa
re state i jakiś rodzaj planowania gospodarczego, a nawet „inżynierii społecznej”, 
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odbiegając także w tym względzie od innych humanistów wskutek uwzględniania 
znaczenia (i potrzeby) kontrolowanych zmian, zmierzających do zrealizowania 
z góry założonego modelu. W ten sposób miałby się on zbliżać do stanowiska, któ
re współcześni zwą „konstruktywizmem” politycznym lub społecznym256; stano
wiska, dodajmy za wieloma współczesnymi historykami, które w wielkiej mierze 
opierało się na bliskiej myślicielom renesansu tendencji do osłabiania tezy o ist
nieniu niezmiennego ładu, obowiązującego wszędzie i zawsze. Morę miałby zatem 
negować statyczną wizję ładu analizowaną wielekroć za panowania Tudorów także 
przez licznych myślicieli politycznych, przyjmować zaś - głównie pod wpływem 
studiów retorycznych - „rozmiękczające” ją ustalenia257 258, w dążeniu tym zbliżając 
się w istocie do stanowiska Machiavellego w Księciu napisanym nieco wcześniej 
niż Utopia™. Konflikt między tendencjami kojarzonymi z niezmiennymi treścia
mi filozofii i zmiennymi treściami głoszonymi przez tradycję retoryczną, opierającą 
się głównie na tekstach Cycerona, można zauważyć w omówionym sporze „dwóch 
filozofii”, z których jedna (bliska Hytlodeuszowi) istotnie dotykała tego, co ogólne 
i niezmienne, czyniąc rozum władzą poszukującą jedynej Prawdy, gdy druga (pre
zentowana przez „Morusa”) uwzględniała zmiany oraz treści charakterystyczne dla 
danego, różnego od innych, miejsca i czasu; pierwsza zwrócona była ku kontem- 
platywizmowi, druga eksponowała aktywizm.

256 G. M. Logan, The Meaning of More s „ Utopia ", s. 257-260.
257 Zob. nade wszystko P. O. Kristeller, Renaissance Thought, New York 1961, s. 13 

i 75 oraz W. J. Bouwsma, Changing Assumptions in the Later Renaissance, „Viator” 1976, 7, 
s. 421-440.

258 Hexter np. jednoznacznie stwierdza, że obaj: More i Machiavelli nie uznawali już istnie
jącego ładu wspólnoty ludzkiej (human community) za prawdziwe vinculum juris, więź prawego 
prawa [rightful law], nie uznawali też tego, co kojarzono z takim ładem, mianowicie na nim 
opartych zobowiązań politycznych, stanowiących [jakoby w tym okresie] centralny problem po
lityki', jednym z najważniejszych elementów wspólnie przez nich atakowanych była dziedzicz
ność jako jedyna podstawa tytułu do władania (J. H. Hexter, The Visions of Politics..., s. 198).

Problem jednak w tym, że Morę, ale nie „Morus”, nie jako uczestnik rozmowy 
z Rafałem, lecz jako autor Utopii, zdaje się łączyć obydwie tendencje, jak Erazm 
wykorzystując Augustynowe dystynkcje państwa Bożego i anarchii z jednej, anar
chii i państwa ziemskiego z drugiej strony, i z uwagi na to jego stanowisko ma 
bez wątpienia istotne znaczenie dla dziejów nie tylko angielskiej myśli politycznej, 
choć z pewnością nie z tych (lub nie tylko z tych) powodów, do których przywykł 
polski czytelnik przez dziesięciolecia zapewniany, że główną treścią Utopii jest ar
gumentowanie na rzecz zniesienia własności prywatnej. Powód główny wiąże się 
z interesującą próbą ukazania politycznych, moralnych, prawnych, instytucjonal
nych, a w końcu ekonomicznych aspektów realizacji ideału dobrego życia jedno
stek, pozostających w niezakłóconym, można by rzec (przynajmniej w odniesieniu 
do własnej wspólnoty i w razie postępowania rozumnego) „pokoju wieczystym” 
lub „wiecznym” (niech pojawi się w związku z tym skojarzenie z „liberalnym 
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Kantem”, ale nade wszystko - z uwagi na uwzględnianie wymagań rozumności 
przez uczestników pewnego stanu - z „liberalnym Locke’em”). Przy takim ujęciu 
kwestie ekonomiczne istotnie, i wbrew Kautsky’emu259, stają się drugorzędne, słu
żebne względem celu zasadniczego, jednak - przyjmijmy za Casparim - wspólnego 
More’owi i Erazmowi. Przy takim ujęciu dzieło More’a traci jednak ostrze „rewo
lucyjne”, a w każdym razie „radykalne”; jak „komunizm” miał dla „prawodawców” 
Platona jedynie „gwarancyjną” rolę, zapewniając im bezinteresowność i możliwość 
ostatecznego porzucenia tego, co drugorzędne, co doczesne, co „empiryczne”, by 
mogli pozostawać przy tym, co ogólne, a co za tym idzie poznawać to, co stałe 
i absolutne, tak dla More’a „komunizm” stawał się tylko „gwarancją analogicz
ną”. Także u niego celem było to, co niezmienne, trwałe, powszechne i „wieczne”; 
i choć nie było nim poznawanie pojęć ogólnych, idei, z których wywodzić moż
na treść ładu normatywnego dzięki dostatecznemu wykształceniu władz poznaw
czych, to nowy przedmiot, ku któremu kierowały się jednostki - niezmącony pokój 
wolny od pychy, pozostawał pierwszy wobec zagadnień dotyczących jedynie planu 
instytucjonalnego. W związku z tezami wypowiadanymi wcześniej można by się 
nawet pokusić o próbę wykazania, że wspólnota myślenia Platona i More’a (a tak
że Erazma, który - jak wiemy - szczególnie cenił właśnie tego ateńskiego filozofa, 
co może wielu wydać się paradoksalne, boć Grek współcześnie kojarzy się często 
z „tendencją totalitarną”, a Erazm z tendencją zupełnie przecież odmienną, miano
wicie z podstawami nowożytnego humanizmu) jest jeszcze głębsza. Przecież obu, 
a z pewnością także Erazmowi, chodziło o ustalenie panowania rozumu, co praw
dopodobnie - jak u Platona - przy próbie realizowania ideału spotkałoby się z po
ważnym oporem. Pomińmy problem, jak się wydaje należący do głównych, two
rzenia przez More’a koncepcji w oderwaniu od tradycji kraju, w którym działał, bo 
z pewnością nie chciał narzucić Anglii Henryka VIII ładu normatywnego i instytu
cjonalnego Utopian, skoro sygnalizował to, zestawiając sceptycznego lub umiarko
wanego „Morusa” z idealistycznie nastawionym Rafałem. Zwróćmy uwagę jednak 
na wskazane przez niego metody selekcji urzędników, a dostrzeżemy, że konkretne 
propozycje miałyby z pewnością ograniczony „wymiar rewolucyjny”. Z tego moż
na wnosić, że jego zamiarem, podobnie jak Erazma, było raczej ewolucyjne, stop
niowe, choć zapewne przy pomocy przekonanego o zasadności obranego kierunku 
zmian monarchy i ewentualnie jego doradców, a może i parlamentu, wprowadza
nie innowacji jednak w zakresie edukacji w pierwszej kolejności, w drugiej jedynie 
przemian normatywno-instytucjonalnych. Tak jak się wydaje, odebrali jego dzieło 
współcześni, skoro na przykład Jerome Busleyden podnosił, że zawiera ono treści 
ważne w kwestii kształtowania cnót zwłaszcza urzędników, w niewielkim nato
miast stopniu odnosi się do zagadnienia prawodawcy260.

259 K. Kautsky, Tomasz More ijego „ Utopia", przel. K. Bieszyriski, Warszawa 1948.
260 Por. F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 51.
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Z pewnością, naśladując w dużej mierze Platona, a zapewne również reali
zując ideał bliski Erazmowi chyba jednak uwzględniającemu znaczenie poszuki
wań Augustynowych, Morę proponował wizję „dobrego życia” prowadzonego we 
wspólnocie kierowanej przez „najlepszych”. Kryteria tego, co dobre i tego, co naj
lepsze także nie były u niego różne od tych, jakie proponowali Platon i Erazm, choć 
z pewnością nie zostały przedstawione tak wnikliwie jak przez nich. U More’a, po
dobnie jak u każdego ze wspomnianych, kryteria te wiązały się z jednej strony z in
telektualnymi zdolnościami, z drugiej z należycie ukształtowanym charakterem, 
skłaniającym do realizowania tego, co ustalone, a moralnie poprawne, z trzeciej zaś 
- uwaga ta z oczywistych względów nie odnosi się do Platona - z posiadaniem 
wykształcenia klasycznego postulowanego przez chrześcijańskich humanistów tak 
w odniesieniu do „praktycznych uczonych”, jak i rządzących. Warto przecież pa
miętać, że Utopia przedstawiana w dziele More’a rządzona była przez pierwszych, 
którzy mieli stać się panującymi; że tedy adresat w obu przypadkach był, przy
najmniej postulatywnie, ten sam.

Gdy More’a kończył pisać swe dzieło w 1516 r., nie był jeszcze kanclerzem, 
choć był już uznanym „szkolarzem”, współpracującym z powszechnie znanym 
niderlandzkim twórcą chrześcijańskiego humanizmu, eksponującym znaczenie 
rozumności oraz związek klasycznej i chrześcijańskiej zarazem edukacji i aktyw
ności politycznej, akcentującym znaczenie, jakie w każdej wspólnocie politycznej 
mieliby odgrywać „ludzie ukształceni”, nie majętni ani epatujący odziedziczonym 
tytułem, lecz właśnie „ukształceni”. Analogiczny kierunek obierze w swoich po
szukiwaniach Thomas Elyot, który ukaże w swej pracy, że wykształceni i rozumni 
chrześcijańscy humaniści powinni posiadać wpływy także w henrycjańskiej Anglii.

15. Sir Thomas Elyot261 opublikował swe główne dzieło u Thomasa Bertheleta 
w 1531 r. (było ono wielekroć wznawiane jeszcze za życia autora, w latach 1534, 

261 Elyot urodził się około 1490 r. prawdopodobnie w Wiltshire, w rodzinie właściciela roz
ległych dóbr w tym rejonie Sir Richarda Elyota (zm. 1522), od 1503 r. pełniącego m.in. god
ności serjeant-in-law i attorney-general na terenach zachodniej Anglii, zaś od 1513 r. urząd 
sędziego common pleas. Thomas z pewnością kształcił się najpierw w domu (w zakresie filo
zofii i medycyny pod kierunkiem ojca aż do 12. roku życia), następnie w St Mary Hall w Oks
fordzie (niektórzy biografowie dodają, że kształcił się też w Middle Temple, Inns of Court 
i w Oksfordzie, gdzie miał uzyskać stopień w zakresie prawa cywilnego w 1524 r.) albo w Jesus 
College w Cambridge, być może - jak przyjmują niektórzy biografowie - w obu tych kolegiach. 
Z pewnością w latach 1511-1522 towarzyszył ojcu jako clerk to the assize w zachodnich pro
wincjach, urząd ten pełniąc także po jego śmierci aż do 1528 r. Po śmierci ojca odziedziczył 
dobra w Wiltshire i Oxfordshire, a w 1523 r. także dobra w Cambridgeshire po zmarłym kuzy
nie Thomasie Fyndemie (o jego tytule do spadku, mimo problematyczności, zdecydował kard. 
Wolsey, dzięki któremu Elyot został także urzędnikiem przy Tajnej Radzie - Privy Council). 
W 1530 r. uzyskał tytuł szlachecki; w tym też roku poślubił Margaret Barrow, co warto odno
tować, bowiem w związku z tym zwraca się uwagę, iż został on zapisany w akcie małżeństwa 
jako student „szkoły Sir Thomasa More’a”. Istotnie, biografowie zauważają, że Elyot był przez 
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1536 i 1544), zatem w trakcie kontrowersji między Henrykiem VIII i papiestwem 
oraz rok po uzyskaniu tytułu szlacheckiego. Dzieło, które nosiło tytuł The Boke 
named the Governor i było dedykowane królowi, zostało napisane w języku an
gielskim, a nie - co wciąż było regułą także w jego kraju - po łacinie, uchodzi za 
najważniejszą prezentację „portretu księcia chrześcijańskiego” (a zarazem tekstu 

wiele lat związany ze „szkołą More’a”, w domu którego spotkał nie tylko Holbeina Młodszego, 
który namalował jego portret, ale prawdopodobnie także Erazma z Rotterdamu, Coleta i Vivesa. 
W 1530 r., po upadku wspierającego go Wolsey’a, przestał pełnić funkcję Chief Clerk of the 
King’s Council, a uwolniony w ten sposób od obowiązków publicznych udał się do swego ma- 
noru Carlton (k. Cambridge), gdzie napisał swe główne dzieło The Boke named The Governor 
(cyt. w niniejszym szkicu za wydaniem zredagowanym przez S. E. Lehmberga, London - New 
York 1962). Prawdopodobnie popularności dzieła dedykowanego Henrykowi VIII (Królowi 
Anglii i Francji, Obrońcy Prawdziwej Wiary i Panu Irlandii - The Proem, s. XIII) oraz przy
jaźni z niezwykle wpływowym wówczas Thomasem Cromwellem zawdzięcza Elyot uzyska
ną wkrótce godność ambasadora króla Anglii na dworze cesarza Karola V Habsburga (1531), 
spokrewnionego z Katarzyną Aragońską i popierającego jej sprzeciw wobec planów rozwo
dowych Henryka VIII (w tym czasie był też członkiem komisji, kierowanej przez Stephena 
Vaughana, działającej na rzecz rozwodu). Nie spełniwszy oczekiwań króla, który liczył na 
poparcie jego stanowiska przez cesarza w Kurii Rzymskiej, Elyot został odwołany jesienią 
1532 r., a zrujnowany materialnie, jął pełnić funkcje publiczne tylko o zakresie lokalnym (jako 
szeryf Cambridgeshire i Huntingdonshire). Choć, jak przyjmują niektórzy biografowie, miał 
się on obawiać następstw „henrycjańskiej reformacji”, a nawet popierać stanowisko Katarzyny 
Aragońskiej i hiszpańskiego ambasadora, to wkrótce został powołany przez Cromwella do ko
misji prześladującej zakony. Nie jest pewne, czy Elyot pełnił powtórnie funkcję ambasadora 
przy Karolu V w 1535 r., choć William Roper podaję, że miał on otrzymać wiadomość o śmierci 
More’a (przy którym trwał, deklarując jednak lojalność wobec króla) w Neapolu, zatem na dwo
rze cesarza. W 1542 r. Elyot był przedstawicielem Cambridge w parlamencie. Zmarł 26 marca 
1546 r. w manorze Carlton (Cambridgeshire), który otrzymał dzięki Cromwellowi, i tam został 
pochowany (zob. szerzej S. E. Lehmberg, Sir Thomas Elyot. Tudor Humanist, Austin, Texas 
1960, pasriw). Elyot, sławny za życia, nieuzyskujący jednak nadzwyczajnych apanaży za służbę 
publiczną, napisał nie tylko dzieło wspominane w tekście, nade wszystko niezwykle popular
ne, w istocie pedagogiczne, choć dotyczące „filozofii moralnej”, bo przynoszącej uzasadnienie 
honorowania powinnności moralnych przez tych, którzy piastują „wysokie urzędy”, ale także 
Of the Knowledge which maketh a Wise Man and Pasquyll the Playne (1533), The Bankette of 
Sapience (1534), The Castell of Health (wielekroć wydawany popularny traktat poświęcony za
gadnieniom medycznym z 1534 r.), The Latin Dictionary (1538, uzupełniany następnie przez 
biskupa Winchesteru Thomasa Coopera i stanowiący podstawę wydania przez niego w 1565 r. 
Thesaurus linguae Romance et Britannicae), The Defense of Good Women (1545) i A Preservati
ve Against Death (1545, zawierające rozliczne cytaty z dzieł Ojców Kościoła, świadczące o nie
bywałej erudycji Elyota), jak również liczne przekłady z dzieł myślicieli antycznych, w tym: 
The Doctrinal of Princes z Izokratesa (1534), św. Cypriana A Swele and Deco ute Sermon of 
Holy Saynt Ciprian of the Mortalitie of Man (1534), Rules of a Christian Life (1534) z Pico 
della Mirandoli, The Education or Bringing up of Children (ok. 1535) z Plutarcha, wreszcie The 
Image of Governance, zawierające opis dokonań cesarza Aleksandra Sewera, będące w isto
cie tłumaczeniem z greki pracy sekretarza cesarza (Eukolpiusza) dokonanym przez Elyota we 
współpracy z neapolitańskim uczonym Poderico (1540).
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pedagogicznego poświęconego kształceniu wysokich urzędników) w kraju rządzo
nym przez wczesnych Tudorów; dziełem uwzględniającym ideały chrześcijańskich 
humanistów, odwołującym się nie tylko do przedchrześcijańskich tradycji greckich 
i rzymskich, ale także do dziedzictwa chrześcijańskiego, a przy tym zapożycza
jącym wiele zarówno z Institutio principis Christiani Erazma (dzieła, do którego 
Elyot wprost się odwołuje) i omówionego przed chwilą dzieła More’a, jak i - we
dle ustalonej w literaturze opinii - z De regno et regis institutione biskupa Gaety 
Francesco Patriziego oraz dzieł Castiglionego i Mattea Palmieriego Della vita civi
le262. W literaturze zwraca się jednak głównie uwagę na pokrewieństwo głoszone
go przez autora The Boke... ideału „arystokracji intelektu” z ustaleniami starszego 
od niego o dwadzieścia lat Erazma (zapewne nieznanego mu osobiście) i starszego 
o lat dziesięć More’a (z którym w pewnym okresie współpracował). Ideał ten miał 
znaleźć realizację w węższym planie niż u Erazma, pozbawiony był bowiem „uni
wersalistycznej pretensji” właściwej prezentacji Rotterdamczyka.

262 Choć w jego tekście brak bezpośrednich odniesień do prac wspomnianych autorów wło
skich, to właśnie w oparciu o nie miał Elyot ustalać podstawy własnej koncepcji „dworzanina” 
(cortegiano), w której łączył wciąż żywy w Anglii ideał rycerza z humanistycznymi ideałami 
chrześcijanina znającego dziedzictwo klasyczne.

263 Elyot zapowiadał, że The Boke Named the Governor ma stanowić zaczątek większej pra
cy, podobnej już to do Platońskiego Państwa, już to do systemu Arystotelesa (zwłaszcza jego 
Etyki nikomachejskiej). Wkrótce po opublikowaniu dzieła autor został jednak wysłany z misją na 
dwór cesarza Karola V Habsburga, a po powrocie poświęcił się innym tematom, już tylko w The 
Doctrinal of Princes z 1533 i The Image of Governance Compiled of the Acts of Alexander 
Severus z 1541 r. (wydanych krytycznie przez L. Gottesmana, wraz z Pasquil the Playne z 1533 
i The Banquette of Sapience z 1534 r., jako Four Political Treatises, Gainesville, Fl 1967), na
wiązując do zagadnień rozważanych w pierwszym dziele, nie spełniając tym samym zapowie
dzi dotyczącej przygotowania traktatu poświęconego zagadnieniom rządzenia i sprawiedliwości. 
Z tego powodu współcześni badacze często zaznaczają, iż jego dzieło z zakresu filozofii poli
tycznej jest niepełne, a nawet, że stanowi ono zaledwie szkic wstępny, co sprawia, iż w dorobku 
Elyota istnieje dysproporcja między wątkami politycznym i pedagogicznym. Rozdziały rozpo
czynające The Boke... traktują wprawdzie o dobru publicznym (public weal) kojarzonym z rzą
dem sprawowanym przez króla wespół z urzędnikami (his officers), jednak terminy te, kluczowe 
dla myśli politycznej, mają być wprowadzane po to tylko, by wyznaczyć zasadniczy kontekst dla 
refleksji poświęconej kształceniu przyszłych rządzących celem stałych i świadomych poczynań 
na rzecz dobra publicznego jako właściwej miary poprawnego sprawowania rządów, wskazywa
nej za Platonem i Arystotelesem, Cyceronem i św. Tomaszem z Akwinu.

264 Wspominany już Douglas Bush, zwracajac uwagę na niezwykłe zainteresowanie nie 
tylko angielskich humanistów chrześcijańskich zagadnieniami dydaktycznymi czy pedagogicz
nymi, eksponuje zarazem nie tylko ich uwikłanie zasadniczo „religijne”, ale także dwie waż
ne właściwości: arystokratyzm i „utylitaryzm” (kojarzony z użytecznością dla wspólnoty tych, 

Stosunkowo obszerny traktat Ely ota263, stanowiący swoisty podręcznik kształ
cenia tak władcy, jak i tych, którzy mieli zostać przez niego wybrani do pełnie
nia odpowiedzialnych urzędów, istotnie zawiera tezy typowe dla humanistycznego 
stanowiska pedagogicznego264. Autor proponuje wręcz najlepszą formę edukacji 
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albo rozwijania dzieci szlachty od ich narodzin w taki sposób, by stawały się co
raz bardziej wartościowe i zdolne kierować dobrem publicznym (publikę weale)265. 
Kategoria „dobra publicznego” miała w tym względzie szczególne znaczenie 
i uczyniła nazwisko Elyota sławnym zaraz po publikacji dzieła. Jego rozważania 
na temat jej sensu do dziś są przypominane jako szczególnie charakterystyczne 
dla myśli politycznej epoki Tudorów, a jak zobaczymy prowadzą w diametralnie 
różnym, bo antyegalitamym kierunku niźli poszukiwania More’a. Elyot zwraca 
uwagę, że łacińskie res publica, podobnie jak oddające je angielskie publikę we
ale, składa się z dwóch słów: res, oddawane w angielskim złożeniu przez weale, 
ma wiele znaczeń, bo określa nie tylko to, co nazywa się rzeczą w odróżnieniu od 
osoby, ale także stan, warunek, istotę, a nawet zysk (astate, condition, substance, 
and profite). W dawnym, prostackim języku angielskim zysk oznaczany był wła
śnie tym słowem, w następstwie czego także współcześnie „człowiek zasobny” 
(a welthy mań) kojarzony jest z tym, kto posiada dobra materialne, a nie z tym, 
kto „obfituje w mądrość i cnoty”266. Public z kolei, dopełniające weal, pochodzi od 
terminu lud (people), z czego niektórzy badacze wnoszą, jakoby dobro publiczne 
wymagało, aby wszystkie rzeczy były wspólne, aby należały do wszystkich ludzi 
niezależnie od jakiejkolwiek hierarchii i bez stosowania jakichkolwiek warunków. 
Powstając przeciw takiemu ujęciu, wskazuje, że powodowane jest ono namiętno
ścią raczej niż słusznym rozumem i skłonnością do współżycia z innymi, pomija 
bowiem to, co warunkuje istnienie dobra publicznego, mianowicie władzę i natu
ralny ład, przeczy zasadniczemu znaczeniu łacińskiego terminu, albowiem publicz
ny bierze swój początek od słowa \uó-publicus i odnosi się nie do tego, co wspólnie 
posiadają jego członkowie „na zewnątrz”, ale tego, co posiadają jako wspólne lub 
powszechne dziedzictwo królestwa albo wspólnoty, do której należą; błędne skoja
rzenie nie uwzględnia też różnicy między ludem (people), istotnym lub źródłowym 
elementem „rzeczy publicznej”, i plebsem (plebs), oznaczającym jedynie wielość, 
a w żadnym razie jakiegoś rodzaju wspólność dziedzictwa, raczej coś niskiego niż 
godnego; skojarzenie to równa w końcu lud z gminem, z czymś drugorzędnym, nie 
zawierającym czynnika koniecznego dla konstytuowania rzeczywistego, porządku
jącego chaotyczną wielość ładu, mianowicie czynnika uosabianego przez gentle
mana. Jego zdaniem, konieczne jest tedy odróżnianie dobra publicznego (publikę 
weale), które odnosi się do ludu, od „dobra powszechnego”, odnoszącego się do 
„gminu” niestanowiącego w istocie „ludu”, bo pozbawionego czynnika uosabiają
cego ład, a przez to jednoczącego w lud zbiorowisko, także zbiorowisko gminu, 
który bez tego czynnika z konieczności pozostanie w stanie chaosu.

którzy podlegają należytemu kształceniu (D. Bush, The Renaissance and English Humanism, 
s. 77-81).

265 T. Elyot, The Boke Named the Governor, red. S. E. Lehmberg, London - New York 
1962 (1.24).

266 Tamże, 1.1.
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Wprowadziwszy takie objaśnienia, Elyot wywodzi, że używanie terminu 
res publica w związku z „rzeczą należącą do wszystkich” jako „rzeczą należą do 
ludu”, czyli do każdego poszczególnego człowieka i wszystkich ludzi zarazem, bez 
względu na ich wartość, zatem przy realizacji podstawowej charakterystyki elitar
nej, jest dotknięte zasadniczymi błędami. Po pierwsze, sugeruje, iż treść tego ter
minu wiąże się z tzw. dobrami materialnymi, po drugie, wskazuje na to, że odnosi 
się do grupy stanowiących „masę” jednostek, do wszystkich w jednakowej mie
rze, bez względu na wszelkie zróżnicowanie [ich] położenia lub warunki [ich] ży
cia. Najważniejsze jest jednak to, że „masowość” i brak zróżnicowania niweczy 
jakościowe różnice między jednostkami, kojarzone przez Elyota z realizowaniem 
lub negowaniem przez nie wymagań dobrego rozumu lub skłonności właściwych 
gatunkowi ludzkiemu (good reason or inclination to humanité). Tymczasem, zda
niem autora The Boke..., takie wymagania mają decydujące znaczenie dla rozwa
żań o „dobru publicznym”, one bowiem łączą sferę jego realizacji w planie poli
tycznym z naturalnym ładem (naturall order). Tylko ten przecież, kto powoduje 
się „dobrym rozumem” i działa odpowiednio do „skłonności właściwych gatun
kowi ludzkiemu” zespala poziom właściwy człowiekowi z poziomem wszechrze
czy, włącza świat człowieka w ład ustanowiony przez Boga. Takie też, niezwykle 
wygórowane zadanie stawia Elyot przez władcą i pomagającymi mu urzędnikami, 
wyjaśniając, że słowa publikę, wbrew utwierdzonemu przekonaniu i potocznemu 
pojmowaniu, nie należy kojarzyć z innym słowem common, umacniającym skraj
ne egalitarne interpretacje. W republikańskim Rzymie słowo populus nie oznaczało 
przecież gminu lub plebsu, mimo że ze słowem tym - również błędnie - kojarzy 
się niekiedy angielskie słowo communaltie, uwzględniające tylko „moment ilościo
wy”, pomijające natomiast „moment jakościowy”. Communaltie, piszę Elyot, ozna
cza jedynie wielość, obejmującą najbardziej prymitywnych i nieokrzesanych ludzi, 
nie jest natomiast wiązane z honorem i godnością, w takim też znaczeniu jest uży
wane w codziennej komunikacji; dlatego w Londynie i innych miastach ci, którzy 
nie są rajcami ani szeryfami (zatem nie pełnią żadnych godności) zwani są właśnie 
communers. Także poza miastami, w odniesieniu do członków różnych zgromadzeń, 
w których nie bierze udziału żaden człowiek dystyngowany, powiada się, że nie są 
one niczym innym, jak tylko zgromadzeniami prostych ludzi, co w moim przeko
naniu oznacza, że łacińskie słowo „plebs ” zostaje w angielskim oznaczone termi
nem „communaltie”; dlatego właśnieplebejusze są określani mianem communers. 
W konsekwencji może pojawić się w języku angielskim rozróżnienie publikę weale 
i commune weale, przypominające to, które w języku łacińskim ujawniało dystynk
cję Res publica i Res plebeia. Pomijanie tej dystynkcji, będące skutkiem pomiesza
nia znaczeń terminów przejętych z łaciny oraz uproszczeń występujących w języku 
potocznym, ma prowadzić do pomniejszania jakościowych różnic między członka
mi społeczeństwa, sprawiać nie tylko, że „rzecz publiczna” kojarzona jest błędnie 
z jednej strony wyłącznie z dobrami materialnymi, z drugiej zaś z pogardą dla god
ności lub wyjątkowości członków wspólnoty, choć przecież zarówno w „dobrach” 
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raczej niż „rzeczach” naturalnych błędnie kojarzonych z tym, co materialne, jak 
i w „dobrach ponadnaturalnych”, w żadnym razie niemających charakteru material
nego, istnieje - wedle Elyota - hierarchia jakościowa, bez której nawet majestat 
Boga byłby rychło zrównany z kondycją najbardziej podłego stworzenia261.

267 Tamże.
268 Na pokrewieństwo w tym względzie stanowisk Elyota i Szekspira (zwłaszcza z Korio

lana) wskazują J. E. Philips, Jr. (The State of Shapespeares Greek and Roman Plays, New 
York 1940, s. 85-88) oraz D. T. Stearnes (Skakespeare and Elyot's „Govemour", „University 
of Texas Studies in English” 1927, 7, s. 112-135).

269 T. Elyot, The Boke..., 1.1.

Elyot przekonuje wręcz, że właśnie ów „moment hierarchiczności” wyznacza 
ostatecznie istotę wszelkiego porządku lub ładu267 268 269, gdyby bowiem usunąć [ład] 
z wszystkich rzeczy, to co by pozostało, nic [zgoła], tylko chaos, stan, jakiego naj
bardziej obawiali się myśliciele polityczni co najmniej od czasów Platona; stan, 
który zdaniem niektórych chrześcijan podobnych św. Augustynowi mógł zostać 
przekroczony tylko dzięki pomocy Boga, zdaniem innych - nie eksponujących 
równie mocno upadłości moralnej i intelektualnej człowieka - dzięki powszech
nemu realizowaniu przez ludzi ich gatunkowej skłonności do życia wspólnotowe
go. Dla zwolenników obu interpretacji jednak, podobnie jak dla Elyota i - jak się 
wydaje - More’a następstwem chaosu (braku ładu) jest nieustający konflikt, które
go przyczyny pragnęli usunąć wszyscy humaniści chrześcijańscy. Nawiązując za
pewne głównie do Platona i Arystotelesa, ale również - choć zwykle, podobnie jak 
w przypadku More’a, autorzy brytyjscy bagatelizują tę relację - do św. Tomasza 
z Akwinu, Elyot nie obawiał się chaosu równie mocno jak współcześni mu autorzy 
nawiązujący do św. Augustyna; nie oczekiwał przecież bezpośredniej Bożej inter
wencji dla uchylenia jego skutków, sądząc raczej, że mocą swego rozumu rozpo
znającego tkwiące w naturze skłonności, zdolnego uchwycić treść dobra i należycie 
wykształcić swe zdolności, wspierając je z jednej strony dzielnościami moralnymi, 
z drugiej zaś - ale tylko subsydiamie - sprawiedliwymi normami prawnymi, czło
wiek jest w stanie uchylić groźbę popadnięcia w stan anarchii. Stan istotnie niebez
pieczny, skoro także zdaniem autora The Boke... prowadzący do zakwestionowania 
nie tylko sprawiedliwego ładu, ale także kojarzonego z nim wszelkiego istnienia. 
Zauważając, że w każdej rzeczy poddanej „Naturze” nie ma innego czynnika ją 
ożywiającego, jak tylko należący do stworzenia, wpisany zatem w treść wszech- 
obejmującego ładu, uznawał przecież, iż także w „rzeczach” należących do „sfery 
politycznej” lub „świata społecznego” nie ma innych „czynników ożywiających”, 
jak tylko należące do tegoż ładu, ostatecznie więc mające Bożą proweniencję. 
Groźba nastania chaosu łączyła się w jego myśleniu z niebezpieczeństwem nega
cji tego, co ożywia każdą rzecz, a ostatecznie do unicestwienia wszechrzeczy (uni- 
versall dissolutioń)169. Jeśli przypomnimy, że istotowym momentem ładu miała być 
hierarchia, to dostrzeżemy zarazem, iż próba jej rugowania z terminów używanych 
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w języku angielskim dla określenia tego, co wspólne, w tym nawet rzeczypospoli- 
tej, musiało zdaniem Elyota prowadzić do unicestwienia „czynnika ożywiającego” 
wspólnotę polityczną, a co za tym idzie do zniesienia tego, co jest „rzeczą” lub 
raczej „dobrem publicznym”, tego, co przekracza poziom indywidualny, a nawet 
poziom „plebejskich mas”270.

270 Elyot nie powstrzymuje się przed konkluzją, która może brzmieć osobliwie w odbio
rze współczesnego nam czytelnika, choć z pewnością jako mniej osobliwa odbierana była przez 
jemu współczesnych, nawet jeśli czytali uprzednio Utopię More’a. W The Boke... czytamy: 
Wytoczę teraz moje pierwsze stwierdzenie albo tezę mówiąc, że tam, gdzie wszystkie rzeczy są 
wspólne, tam nie ma ładu (where ail thynge is commune, there lacketh order), a gdzie brak ładu, 
tam wszystko jest ohydne i pospolite. [...] Inaczej jest tylko w państwie pojmowanym jako publi
ke weale, w którym - stosownie do dokonanego przez Boga rozdziału zdolności rozumienia mię
dzy ludzi - poszczególne jednostki uzyskały odpowiednie rangi i zajmują właściwe im miejsca 
w porządku godności; tak powinien wyglądać, skoro jest oczywiście właściwy i konieczny, po
rządek szacunku i właściwego posłuszeństwa także u wulgarnego ludu lub pospólstwa (commu- 
naltie); a gdy tego u nich nie ma, niepodobna mówić o rzeczpospolitej (publike weale) (tamże).

271 Tamże, 1.1, s. 1-2.
272 J. M. Major, Sir Thomas Elyot and Renaissance Humanism, Lincoln 1964, s. 180-181. 

Przypomnijmy, że mianem „gradualizm” (od łac. gradus - stopień) określana jest niezwykle 
ważna w dziejach zachodniej myśli politycznej koncepcja prezentowana na kilku poziomach: fi
lozoficznym, polityczno-etycznym i socjologiczno-politycznym. Gradualizm jest w pierwszej 
kolejności nazwą poglądu metafizycznego, uznającego istnienie różnych rodzajów bytu, stano
wiących szereg kolejnych stopni jednego ciągu: od „materii pierwszej”, poprzez przyrodę nie
ożywioną i ożywioną, człowieka jako istotę duchową i cielesną zarazem, istoty czysto duchowe

Gdzie brak jest ładu, konkluduje Elyot, z konieczności musi trwać nieustanny 
konflikt i nic, co dotyczy rzeczy naturalnych nie może samo z siebie rozwijać się; 
lecz gdy niszczony jest ład stanowiący część ładu stworzonego, także ten szerszy 
ład musi z konieczności ulegać zepsuciu, a co za tym idzie musi nadciągać stan po
wszechnego zepsucia', problem zakłócenia ładu ma zatem wymiar uniwersalny, się
ga porządku obejmującego całe stworzenie, a poprzez nie także samego Boga, ład 
bowiem rozpoznawany przez mądrość człowieka stanowi jedynie niewielką część 
szerszego ładu ustanowionego, a uprzednio rozpoznanego przez Boga271. Major 
twierdzi, że idea ładu, analizowana przez bardzo wielu angielskich humanistów 
renesansowych, wzięta ostatecznie od Platona, choć zapowiadana już w przedso- 
kratejskiej Grecji, została po raz pierwszy przedstawiona szerzej w XVI w. wła
śnie przez Elyota. Idea ta uzasadniała tezę, iż główną zasadą wszechrzeczy i świa
ta społecznego stanowiącego jej część jest sprawiedliwość. Ład (kosmos) stanowił 
symbol harmonijnej jedności składowych całości; dzięki jego istnieniu w państwie 
i w indywidualnej duszy możliwa jest doskonałość, która wymaga, by to, co niższe 
podlegało temu, co wyższe. Ład wymagał tedy nie tylko uzgodnienia poszczegól
nych składowych, ale i podporządkowania, które nie znosiło zasady wielości (prin- 
ciple of plenitude), ale ją porządkowało w pewien ciąg często określany mianem 
„stopniowej hierarchii” ujmowanej w koncepcji gradualistycznej272. Wizja ładu, 
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która stała się punktem oparcia refleksji politycznej Elyota, nie została przez niego 
przejęta wprost od Platona, lecz raczej od neoplatońskich, a zwłaszcza chrześcijań
skich myślicieli i z tego powodu potrzeba istnienia ładu określającego harmonijne

(np. anioły, eony, Logos) aż do Boga jako ostatecznej przyczyny wszystkiego. Pogląd ten pre
zentowany jest niekiedy w szerszej (a wspominanej przez nas w tekście) koncepcji łańcucha by
tów ujmującej świat jako swoisty organizm, na który składają się hierarchicznie uporządkowane 
elementy: od najmniej istotnych, najprostszych i stworzonych do doskonałego, niestworzonego, 
wieńczącego hierarchię i będącego celem wszystkiego, ku któremu zmierzają byty stworzone. 
Pierwsza próba sformułowania tego rodzaju koncepcji znajduje się zwykle w dialogach Państwo 
i Timajos Platona, łączącego naukę o Idei Piękna, Dobra i Prawdy jako zasady łączącej wszech
rzecz z refleksją o twórczym Demiurgu, kreującym świat zmysłowy na podobieństwo świata ide
alnego, w którym w pewien sposób uczestniczą obiekty świata zmysłowego. Inne formuły gra- 
dualizmu, wprowadzające elementy pośrednie między Boga i stworzenie, rozwijające 
konsekwencje obecnych u Platona zasad pełni (jedności) i partycypacji oraz zakorzenionej 
w myśli Arystotelesa zasady ciągłości, pojawiły się na przełomie I i II w. po Chr. w filozofiach 
hellenistycznej i chrześcijańskiej. Gradualizm znajdujemy u żydowskiego filozofa Filona z Alek
sandrii (zm. między 42-54 po Chr.), dla którego Logos jest ogniwem łączącym Boga ze światem 
materialnym, u gnostyków (czyniących ogniwami pośrednimi kierujące dziejami osoby boskie 
zwane eonami), u neoplatoników (łączących problem gradualizmu z teorią emanacji), zaś w my
śli chrześcijańskiej u Pseudo-Dionizego Areopagity (prawdopodobnie żyjącego na przełomie 
1 i II w. po Chr.), który wprowadził pojęcie hierarchii bytów, i u Orygenesa, identyfikującego 
Logos z Chrystusem. W wiekach średnich koncepcję gradualistyczną, kontynuowaną w filozofii 
i teologii chrześcijańskiej, rozwijali także filozofowie arabscy (Awicenna, Awerroes) oraz pante- 
ista i metafizyczny monista Jan Szkot Eriugena, który pod wpływem Pseudo-Dionizego, 
Maksyma Wyznawcy i Boecjusza powiązał realizm metafizyczny, zakładający istnienie realne 
pojęć ogólnych, z nauką o hierarchii bytów od uniwersalnego (Bóg), poprzez chóry anielskie, 
gatunki bytujące na ziemi, aż do poszczególnych jednostek, zgodnie z wymaganiami zasady cią
głości zwracając uwagę na wzajemne więzi spajające byty. Gradualizm łańcucha bytów miał też 
decydować również o kształcie renesansowej koncepcji nauki i pochodzących z tego samego 
okresu refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem, którą podejmowali z jednej strony Mikołaj 
Kuzańczyk, z drugiej zaś Marsilio Ficino i Giovanni Pico della Mirandola, czyniący człowieka 
ośrodkiem świata. Refleksje myślicieli włoskiego odrodzenia stanowiły zapowiedź przemian do
konujących się w kolejnych dwóch stuleciach, gdy wraz z reformacją, rozwojem nauk przyrod
niczych oraz postępującą sekularyzacją i laicyzacją życia zarzucono tezy o hierarchii niebieskiej, 
Boskiej sankcji dla hierarchii społecznej, jedności wszechświata, w integralny, acz ustopniowa- 
ny sposób łączącego to, co nadnaturalne z tym, co naturalne, redukując Boga do roli zdepersona- 
lizowanej „pierwszej przyczyny”, wprowadzając rozdział porządków nadnaturalnego i natural
nego, ujmując gradualizm w kontekście mechanistycznym, a nie organicznym (Kartezjusz). Nie 
tylko chrześcijańska wersja gradualizmu, ale także jego typ zdechrystianizowany, kojarzony 
z postulatem zachowania ¡śmiejącego stanu rzeczy w imię trwania ładu odbijającego się w czło
wieku jako swoistym mikrokosmosie (G. W. Leibniz), został w XVIII w. zaatakowany przez 
Samuela Johnsona, Woltera i Denisa Diderota, którzy zwrócili uwagę na niespójność statyki ładu 
nadnaturalnego i dynamiki wymiaru naturalnego, oraz Immanuela Kanta, który przypisał zasa
dzie ciągłości jedynie walor regulatywny, przygotowując nowe, dynamiczne, ujęcie graduali
zmu, ujawniającego się i rozwijającego w czasie; ujęcie to zyskało szczególną rangę w dwóch 
kolejnych śmieciach, zwłaszcza w nurtach filozoficznych akcentujących zmienność rzeczywisto
ści (niemiecki idealizm, darwinizm, ewolucjonizm). Termin „gradualizm” wiązany jest jednak 
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trwanie wielu elementów składających się na system, uzasadniana przezeń racjami 
politycznymi, etycznymi i religijnymi, miała wyraźnie chrześcijańskie oblicze.

nade wszystko z dokonaniami charakterystycznymi dla średniowiecznej myśli politycznej. 
Uznaje się nawet, że mianem tym należy określać centralną dla niej koncepcję, stanowiącą kon
sekwencję znaczenia przedstawionego powyżej, które nie tylko zadecydowało o sposobie rozu
mienia dziedzin wiedzy opisujących poszczególne elementy hierarchicznego ładu posiadającego 
Boską proweniencję i dlatego stanowiących jedność, ale także określało refleksję nad miejscem 
jednostki w rzeczywistości, treścią jej powinności i uprawnień wynikających z pozycji zajmo
wanej w hierarchii społecznej, a także namysłu nad władzą, prawem i instytucjami politycznymi. 
Pewne elementy gradualizmu w sensie etyczno-politycznym znajdowane są nie tylko w pismach 
neoplatoników, ale także u św. Augustyna, który w dziele O Państwie Bożym definiował ład 
(ordo) jako rozmieszczenie równych i nierównych rzeczy z wyznaczeniem odpowiedniego dla 
każdej z nich miejsca (przeł. W. Kubicki, Kęty 2002, ks. XIX, rozdz. 13. Z racji integralnego 
związku łączącego ład metafizyczny z ładem etycznym zespół powinności spełnianych przez 
człowieka będącego egzemplarzem gatunku wpisanego w strukturę wszechświata związany był 
z jego miejscem w owej strukturze, zajmowanym pospołu przez władców i poddanych, jednako
wo związanych wymaganiami prawa naturalnego charakterystycznymi dla całego gatunku. 
Gradualizm kosmosu, decydujący o pozycji gatunków, znajdował odzwierciedlenie w graduali- 
zmie społecznym, a także w strukturze i tytulaturze politycznej. W literaturze pojawia się niekie
dy teza, że późnośredniowieczna teoria władzy stanowi zlaicyzowaną wersję nakreślonej w dzie
łach Pseudo-Dionizego i Eriugeny, wpływowej w kulturze zachodniej koncepcji aniołów, które 
z miłością odnoszą się do Boga jako celu wszystkich bytów, widzą dobroć w Jego decyzjach re
alizowanych (a ewentualnie także poznawanych) przez stworzenie, skłaniają i wspomagają wy
konanie określonych w nich zadań, usuwają przeszkody utrudniające osiąganie celu, wreszcie 
chronią wspólnoty i poszczególne osoby oraz wspomagają realizację ważnych dla innych lub ca
łej wspólnoty przedsięwzięć jednostek lub grup. Także inne elementy chrześcijańskiej wersji 
gradualizmu, łączonej głównie z imionami Pseudo-Dionizego i Eriugeny, miały wielkie znacze
nie w historii nie tylko średniowiecznych doktryn politycznych. Pierwszy, wynikający z reali
stycznego kontekstu gradualizmu, uzasadniał istnienie i wyższość niezależnych od woli jedno
stek, ponadindywidualnych struktur w rodzaju państwa, Kościoła lub stanów; drugi, czyniący 
Boga sprawcą i celem wszechświata, Tym, którego miłość spaja byty zajmujące poszczególne 
stopnie hierarchii, stawiał Stwórcę w centrum wszelkiej refleksji, również politycznej; trzeci, nie 
tylko zwracał uwagę na człowieka jako swoisty mikrokosmos, odbijający układ wszechświata, 
ale i przenosił gradualistyczną strukturę świata na hierarchiczną strukturę społeczeństwa; czwar
ty, niekiedy przeczący wcześniej wskazanym, wynikający z akceptacji neoplatońskiej nauki 
o emanacji, zgodnie z którą hispostaza wyższa stanowi cel hipostazy niższej, skłaniał do rozwa
żania problematyki władzy w planie teleologicznym (celowościowym). Z czasem, w następstwie 
tej redukcji oraz uznania gradualizmu celów, zwracać zaczęto uwagę na arbitralną, a nie natural
ną genezę norm rządzących działaniami bytów znajdujących się na poszczególnych stopniach 
hierarchii Universum i hierarchii społecznej, dając tym samym pierwszeństwo woli przed rozu
mem, decyzji przed myśleniem, a co za tym idzie siły przed sprawiedliwością i miłością, wszak 
spajającą łańcuch bytów. Zmiana akcentów umożliwiała pojawienie się koncepcji woluntary- 
stycznych (Jan Duns Szkot, William z Ockham), polemicznych wobec racjonalistycznego nurtu 
scholastycyzmu, którego przedstawiciele (jak św. Tomasz z Akwinu) nie odrzucali idei graduali- 
stycznej hierarchii. W XII-XIII w. gradualizm wykorzystany został także w nowej koncepcji 
korporacyjnej, zakładającej istnienie wielu wspólnot wpisanych w szerszą jedność-całość, 
uwzględniającą dotychczasową hierarchię, ale też - w pewnym przynajmniej stopniu - znoszącą
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Elyot głosił, że w każdej z uporządkowanych hierarchicznie dziedzin, od świata 
roślin po świat człowieka, panuje wewnętrzny ład wpisany w ład wszechobejmują- 
cy (kosmiczny): w każdej rzeczy, pisał, odzwierciedla się ład, bez którego nic nie 
może być stabilne i stale; a co nie jest stabilne i stałe nie może być porządkowane 
przez ład1™. Przekraczając stanowisko Platona, myśliciela przedchrześcijańskiego, 
Elyot wskazywał, że ład charakterystyczny także dla zhierarchizowanego „świata 
społecznego” posiada tak podstawy „sprawiedliwościową” i naturalną lub po pla- 
tońsku „abstrakcyjną”, jak i Boską. Choć inne argumenty na rzecz ładu bardziej 
przypominały racje formułowane przez ateńskiego filozofa („racja ekonomiczna”, 
zgodnie z którą każdy czerpie korzyści z określanego przez ład podziału pracy), to 
uwzględnienie przezeń w refleksji o ładzie źródłowego charakteru decyzji osobo
wego Boga chrześcijan miało kluczowe znaczenie, ład bowiem stawał się nie tylko 
sprawiedliwy, ale i rozumny nie abstrakcyjnie, lecz właśnie w związku z osobo
wym Bytem, który mógł się stać punktem odniesienia dla ewentualnej odpowie
dzialności tych, którzy pogwałciliby wymagania ładu. Oto powód, dla którego wy
magał, by władca dbał o trwanie „rozumnego”, od Boga ostatecznie pochodzącego 
ładu w planie politycznym, by dążył do poznania jego treści, by poznawszy ją sta
wał się pośrednikiem między nią i poddanymi, którzy mieli naśladować jego dzia
łania. Wymaganie stawiane przez angielskiego humanistę, bliskiego i Erazmowi, 
i More’owi, wiązało się z istotnym postulatem, by działania podejmowane przez 
władcę były moralne, tzn. rozumne, czyli zgodne z wymaganiami ładu nie przez 
niego wszak ukształtowanego; by poddani wsłuchujący się i respektujący normy 
i zarządzenia przez niego wprowadzane odczytywali stale to tylko, co rozumne 
i ostatecznie od Boga pochodzące; by w końcu znajdowali je jako służące dobru 
każdego z nich, dobru wspólnoty, do której należą i dobru wszechrzeczy obejmują
cemu tamte dobra; poznanie jedynego w gruncie rzeczy dobra, którego aspektami 
stawały się dobra jednostek, królestwa, a w końcu całego świata ludzkiego, dostęp
ne było jednak nie tylko władcy, ale także „prawdziwym arystokratom”.

ją. Przemiany w sposobie rozumienia gradualizmu w sensie filozoficznym znajdowały odbicie 
w ewolucji myśli politycznej; w miarę postępującej sekularyzacji i laicyzacji życia zwolennicy 
humanizmu renesansowego, reformacji i reformy katolickiej („kontrreformacji”), zwłaszcza 
twórcy doktryn politycznych i prawnych XVII-XIX w. uwzględniali antropocentryczny, mecha- 
nistyczny lub ewolucjonistyczny ogląd gradualizmu, pozostający mimo zmian jednym z głów
nych czynników wpływających na kształt refleksji politycznej. Zob. szerzej w szczególności 
A. H. Armstrong, The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus, 
Cambridge 1940; W. J. Bouwsma, Concordia mundi, Cambridge, Mass. 1957; G. P. Conger, 
Theories of Macrocosms and Microcosms in the History of Philosophy, New York 1922; 
M. A. Krąpiec, Teoria analogii bytów, Lublin 1959, oraz H. Lyttkens, The Analogy between 
God and the World, Uppsala 1953.

273 T. Elyot, The Boke..., 1.1.

Elyot przekonywał też, że ład stwierdzany w świecie roślin i zwierząt po
rządkuje również świat człowieka, Bóg bowiem nie mógł uporządkować tego, co 
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niższe, pozostawiając to, co wyższe w nieładzie; raczej na odwrót: to, co wyższe 
jest z pewnością bardziej uporządkowane i ma doskonalsze skłonności niż to, co 
niższe. Kolejna teza ma jednak większe znaczenie: Bóg uporządkował wszystko, 
ale obdarzył poszczególnych ludzi różną łaską, jednemu dał więcej, innemu zaś 
mniej, zgodnie z wolą swego Boskiego Majestatu2™. Nie może być tedy niczego we 
wspólnym posiadaniu, ani żaden człowiek nie może posiadać wszystkich cnót lub 
dobrych właściwości. Przymioty posiadane przez poszczególne jednostki są dara
mi Boga, one określają zasadnicze treści ludzkich dusz i dlatego każdy wezwany 
jest do tego, by swoim życiem możliwie najlepiej naśladował dawcę tego, co naj
wznioślejsze, i by pozostawał w stanie, w którym może najdoskonalej realizować 
osadzone w życiu „dobro”, słowem, by każdy, najlepiej jak potrafi, wykonywał 
swoje zajęcia i nie usiłował wkraczać w sfery, których dostatecznie nie rozpoznaje, 
w przeciwnym bowiem razie będzie sprawcą chaosu274 275. Podział obywateli na war
stwy uporządkowane hierarchicznie był tedy rezultatem ładu ustanowionego przez 
Boga, a jego utrzymywanie stanowiło warunek trwania ładu w królestwie, który 
miał być gwarantowany przez władzę z konieczności monarchiczną.

274 Tamże.
275 Tamże.
276 Tamże, 1.2.
277 J. M. Major, Sir Thomas Elyot and Renaissance Humanism, s. 185-189.

Nie dość, że ten element namysłu oddalał Elyota od stanowiska przyjmowane
go przez Erazma i Morę’a, to zbliżał go raczej bardziej do Izokratesa oraz średnio
wiecznych myślicieli chrześcijańskich niż do Platona: potrzeba trwania monarchii 
nie jest uzasadniana racjami przywoływanymi przez Platona, lecz wskazaniem, 
że jak jeden jest Bóg we wszechrzeczy, tak jeden musi być władca we wspólno
cie politycznej, bo jeden jest także przywódca każdego stada zwierząt, jeden pan 
na zamku i jeden dowódca fortecy276. Zasada jedności władzy w poszczególnych 
wspólnotach poddanych ładowi, od jednostki najmniejszej i najniższej po wszech- 
obejmującą, jest przez Elyota przeprowadzana w sposób godny prawnika. Inaczej 
niż np. Starkey, nie podzielał on zastrzeżeń Platona co do następstw nie władania 
w państwie króla-filozofa, nie przewidywał za nim, że w razie takiego „braku” nie
podobna wprowadzić czegoś na kształt ,jedynowładztwa mądrości”, bo skoro tej 
nie ma we władcy, to należy go poddać „rządom prawa” i ograniczyć jego kom
petencje277. Dla Elyota niepodobna było znaleźć tych, którzy mogliby orzec, czy 
władca jest dostatecznie mądry, zatem żądanie poddania jego działań kryteriom 
znanym innym i wykraczającym poza jego sumienie nie było słuszne. Osądu mógł 
dokonywać jedynie sam władca względem siebie; jego sumienie było jedyną in
stancją zdolną ocenić postępowanie.

16. Po tych wyjaśnieniach pojmujemy, dlaczego autor The Boke... poświęca 
swoją pracę zagadnieniu kształcenia rządzących, zresztą wyłącznie chłopców, co 
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w związku z mającymi się wkrótce pojawić pretensjami kobiet do korony w ja
kiejś mierze ograniczało oddziaływanie jego dzieła278. Formacja rządzących, któ
rzy mieli uchylać niebezpieczeństwo chaosu, rozpoznając treść ładu wszechrzeczy 
i aplikując ją do „sfery politycznej”, dbając o realizację dobra publicznego, a nie 
„dobra wspólnego” jako sumy lub wypadkowej „dóbr” stwierdzanych przez równe 
sobie, a współtworzące „plebejską masę” jednostki, rządzących, którzy ostatecznie 
odpowiedzialni byli za utrzymanie „czynników ożywiających” kierowaną przez 
nich wspólnotę polityczną, miała się rozpoczynać od chwili narodzin i w wiel
kiej mierze przypominać trud ogrodnika. Tak w przyszłym księciu, jak i w jego 
urzędnikach, dzieło wychowania miało doprowadzić do odsłonięcia i zaktualizo
wania ich naturalnych i rozumnych zarazem skłonności, będących darem Stwórcy 
i wpisanych w ład wszechrzeczy. Przyszły urzędnik miał pozostawać początkowo 
pod opieką kobiet wybranych spośród najbardziej cnotliwych i posiadających do
bre maniery, dzięki tym właściwościom zdolnych wskazywać to, co dobre i odwo
dzić od tego, co złe (trujące, jak powiada autor); odwodzić jednak bez stosowa
nia kar. Jeszcze przed ukończeniem siódmego roku życia przyszły rządzący miał 
nauczyć się mówić, czytać i pisać w eleganckiej i czystej łacinie, po czym miał 
być odebrany kobietom i oddany pod opiekę pobożnego tutora, który dopiero pod
jąć miał trud kształtowania charakteru chłopca stosownie do nadanych mu przez 
Boga przyrodzonych skłonności (formalna edukacja poddana została temu wycho
wawczemu celowi, tutor nie miał zatem zmuszać podopiecznego do intensywnej 
nauki, miał ją łączyć z czynnościami praktycznymi, jak gra na instrumencie, by 
ukształtować „zmysł harmoniczny” wychowanka, kluczowy szczególnie dla póź
niejszej jego aktywności politycznej ze względu na konieczność dostosowywa
nia decyzji do wymagań istniejącego ładu). Przed ukończeniem trzynastego roku 
życia chłopiec miał studiować literaturę najpierw grecką, a następnie łacińską, 
jednak nie w szkole, lecz wciąż pozostając pod opieką osobistego tutora, wycho
wującego go także własnym przykładem (podobnie jak władca uczy swych pod
danych). W wieku czternastu lat chłopiec miał poznawać retorykę: jak uprzednio 
czytał Homera, Ezopa i Arystofanesa, Wergiliusza, Owidiusza i Horacego, tak teraz 
Izokratesa, Demostenesa i Galena, Plutarcha, Kwintyliana i Cycerona, a także... 
Erazma z Rotterdamu. Co więcej, młodzieniec winien już w tym wieku uczestni
czyć w posiedzeniach rad i audiencjach (także w Inns of Court), by uczyć się sztuki 
argumentowania, w której celują prawnicy. Później przychodził czas na naukę „ko
smografii” i historii, która - podobnie jak poezja - miała pełnić głównie funkcję 
dydaktyczną (obie dziedziny wypierają u Elyota gramatykę i filozofię, eksponowa
ne odpowiednio przez Erazma i More’a). Spośród dziejopisów szczególnie cenie
ni byli ci, którzy przedstawiają bohaterskie czyny Rzymian, w tym Tytus Liwiusz 
(bliski Machiavellemu). Dopiero po studiach historycznych przychodził czas na 

278 Warto w związku z postulatami edukacyjnymi autora The Boke... zapoznać się z pracą 
Kennetha Charltona Education in Renaissance England, London 1965, zwłaszcza s. 21-86.
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studia filozoficzne, które - ukończywszy siedemnaście lat - winien podjąć przyszły 
rządzący lub urzędnik nade wszystko po to, by nauczyć się poddawać namiętności 
rządom rozumu. Po trwających aż cztery lata studiach głównie w zakresie filozofii 
moralnej, osobliwie nad dziełami Arystotelesa i Cycerona, w końcu zaś Platona, 
określanego mianem króla filozofów ze względu na boską mądrość i elokwencję, 
autora dzieł czyniących rządzącego doskonałym i wybitnym, przyszły rządzący wi
nien w końcu przeczytać Institutio principia Christiani Erazma, jedynego na liście 
zestawionej przez Elyota współczesnego autora chrześcijańskiego.

Dopiero po tak długo trwającym procesie kształtowania umysłu, młodzieniec 
może podjąć lekturę Starego Testamentu, by móc należycie pojąć znaczenie jego 
fragmentów, także z perspektywy historycznej. Nowy Testament nie był mu jednak 
dostępny w podobny sposób, gdyż jego treści miały mu zostać przedstawiane przez 
tutora-duchownego, co wyraźnie wskazuje na niechęć autora The Boke... do gło
szonego przez protestantów postulatu odsyłania wiernych wprost do tekstów biblij
nych, których znaczenie wydaje się być u Elyota znacznie mniejsze niż u Erazma. 
Uzupełnieniem „planu edukacyjnego” jest rozbudowany proces kształtowania ciała, 
także szczegółowo opisany w dziele Elyota, które wskazuje również czas podjęcia 
trudu poznawania prawa, następujący po ukończeniu opisanych już etapów eduka
cji; poznawania jednak raczej prawa w działaniu niźli jego litery, a przy tym prawa 
jako dziedziny szczegółowej, można by rzec „technicznej”, którą można należycie 
poznać pod warunkiem uprzedniego rozeznania tego, co ogólne, zagadnień uniwer
salnych analizowanych nade wszystko przez filozofów (nawiasem mówiąc, Elyot, 
wskazuje, że common law spisane jest koślawą mieszaniną języków łacińskiego, 
francuskiego i angielskiego, uznaje je jednak za prawo najlepsze, przewyższające 
prawo rzymskie)279.

279 T. Elyot, The Boke..., 1.82-95 i 132-145.
280 Dodajmy, że w głównym zapewne sporze jego czasów (dotyczącym wolnej woli i ewen

tualnej jej relacji do woli Boga lub Jego łaski), Elyot zajmuje stanowisko tradycyjne, różne od 
zajmowanego przez Erazma: wolna wola umożliwia jednostce odróżnienie się od innych, pozwa
la jej nie tyle arbitralnie zadecydować, ile wybrać prawdę i dobro; to jest też postulowana przez 
niego droga władcy i podobnie jak on kształconego jego pomocnika-urzędnika; przez Boga usta
lona hierarchia między ludźmi jest zdeterminowana stopniem, w jakim poszczególne jednostki 
postępują cnotliwie (jednoznaczne odrzucenie stanowiska zwolenników tezy o równości ludzi 
tak przed Bogiem, jak i w planie doczesnym, przyjęcie zaś opcji bliskiej katolikom, anglikanom 

Elyot nieodmiennie kojarzy dobro wspólnoty nie tyle z abstrakcyjnie ujmo
waną rozumnością, choćby mającą - jak u More’a - „nastawienie praktycystycz- 
ne”, ile z ładem kształtującym się przez długi czas, ładem usprawiedliwiającym 
hierarchię społeczną, do której tak krytycznie odnosili się zarówno autor Utopii, 
jak i - choć być może w mniejszym stopniu - Erazm i Starkey. Ład ten miał sta
nowić element „konstytucji” wspólnoty, która warunkowała „konstytucję rządu”, 
odzwierciedlając wymagania sprawiedliwości i słuszności przekraczające poziom 
dostępny kreatywności człowieka280. Choć zatem praca Elyota ma wiele z opcji bli
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skiej humanistom pokolenia Erazma i Morę’a, a zdaniem Morrisa jest nawet próbą 
uzasadnienia ustroju arystokratycznego mającego jedynie formalnie walor monar
chii, to głównym jej celem jest ustalenie związku między istniejącym ładem prze
kraczającym poziom człowieka i treściami dostępnymi człowiekowi należycie wy
kształconemu, skoro kwestie kształcenia i wychowywania do rządzenia omawiane 
są nie tylko w zestawieniu z ewentualnym nieuporządkowaniem właściwym innym 
krajom niż Anglia, ale także w szerszym kontekście metafizycznego „łańcucha by
tów”. Próba podejmowana przez Elyota zmierza w innym kierunku niż przyjmo
wany przez coraz liczniejszych także w Anglii zwolenników „makiawelizmu”281, 
choć bowiem autor The Boke... podziela ich szacunek dla tradycji republikańskiego 
Rzymu, to rozchodzi się z nimi, akcentując nie „racjonalizację” ludzkich namiętno
ści, lecz poznawanie przez ludzki umysł przekraczającego go i będącego dla niego 
jedynie przedmiotem poznania ładu wszechrzeczy. Jego wiara w zdolność człowie
ka do rozpoznania wymagań ładu i poddania się mu, a dzięki temu prowadzenia 
uporządkowanego współżycia z innymi niejako z „natury rzeczy”, bez względu na 
obecność czynnika władczego, bliska była także More’owi, który nie akcentował 
jednak równie mocno Boskiej proweniencji ładu282. Badacze są zgodni, że Elyot na
śladował tendencję właściwą dobie renesansu, uzasadniającą potrzebę prezentacji 
wizji doskonałych władców, głównie jednak naśladował Platona, którego imię i ar
gumenty często przywoływał283. Podobnie jak ateński filozof był idealistą, w tym 

i Lutrowi oraz obrona arystokracji przeciwko „evangelicall persones”, o których prawili anabap
tyści - zob. F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 101-103).

281 Tendencje tego rodzaju znajduje się zwłaszcza w pismach Williama Thomasa działające
go za Edwarda VI, omawianego w dalszej części pracy, z racji traktowania doświadczenia tego, 
co zmysłowo uchwytne i wprowadzania uogólnień jako jedynych w istocie metod służących for
mułowaniu wniosków politycznych; racja ta skłania wielu badaczy do uznawania wspomniane
go autora za pierwszego w Anglii eksponenta stanowiska zajmowanego współcześnie na konty
nencie przez Machiavellego.

282 Wiara Elyota w naturę ludzką i zdolność rozpoznania przez kojarzony z nią przyrodzo
ny (nieodwołujący się do Objawienia) rozum wymagań ładu, z konieczności sprawiedliwego, 
jest podobna do tej, jaką żywił jeszcze Morę. Wkrótce jednak wiara ta została nadwątlona nie 
tylko pod wpływem propagandy zwolenników króla, ale i odmiennych nurtów, które zyskiwały 
popularność na Wyspie. Morris przyjmuje np., że po 1531 r. musiała ona zniknąć zupełnie, ustę
pując miejsca sceptycznej albo cynicznej refleksji o życiu politycznym zdominowanym przez 
tych, którzy dbają jedynie o spełnienie stawianych sobie, partykularnych zatem, celów, korzy
stających w swych dążeniach z siły i przebiegłości, a nie dbających o wykształcenie sprawności 
etycznych. Zasadnicza zmiana ma być wynikiem popularyzacji ujęć protestanckich, mniej ogni
skujących się na racjonalności, porządkującej poczucie użyteczności, daleko więcej na momen
tach mistycznych czy wręcz teokratycznych, stosujących się również do władców (C. Morris, 
Political Thought in England..., s. 23-26; zob. zwłaszcza porównanie odczytania tekstu Listu do 
Rzymian św. Pawła przez humanistę Coleta i protestanta Tyndale’a na s. 26).

283 F. W. Conrad, The problem of counsel reconsidered: the case ofSir Thomas Elyot, [w:] 
Political Thought and the Tudor Commonwealth: deep Structure, discourse and disguise, red. 
P. A. Fideler, T. F. Meyer, London 1992, s. 89-91.
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jednak sensie, że uzależniał realizowanie dobra publicznego od mądrości i cnotli- 
wości władcy uwolnionego od krytykowanych także przez Erazma i More’a pychy 
(która dla drugiego z nich była od zarania dziejów matką wszystkich nieszczęść, 
jako że oceniała swe nieszczęście nie według własnych korzyści, lecz na podstawie 
cudzego niepowodzenia, sprawiając wręcz, że człowiek nią owładnięty nie chciałby 
nawet być Bogiem, jeśliby nie widział dokoła siebie żadnych biednych, z którymi 
mógłby obchodzić się jak z niewolnikami i urągać im2M), względów osobistych i ni
skich namiętności, zdolnego natomiast do poznania ładu i podejmowania działań 
odpowiednio do jego wymagań. Co więcej, przekonywał, iż takie walory władcy 
warunkują doskonalenie się jego poddanych, którzy respektując ustanowione przez 
niego prawa, odzwierciedlające przecież jego mądrość i cnotliwość, a nawet na
śladując jego zachowania, nakierowywać będą także działania własne na dobro 
publiczne. Podobnie też jak Platon (ale również m.in. Arystoteles i Cyceron oraz 
święci Augustyn i Tomasz), Elyot uznaje sprawiedliwość za najważniejszą z cnót, 
stwierdzając, że pozostałe dzielności razem wzięte nie czynią jeszcze człowieka 
dobrym i muszą być wieńczone przez tę „cnotę najwyższą”284 285.

284 T. Morę, Utopia..., s. 138.
285 E. Elyot, The Boke..., II, s. 187 oraz II, s. 214.

Podstawą sprawiedliwości jest jednak nie rozeznanie norm pozostających poza 
danym bytem, lecz poznanie przezeń samego siebie, w każdym bowiem bycie 
ujawnia się ład wszechrzeczy, dlatego byt rozumny jest w stanie ująć poznawczo 
to, co w nim także zostało odzwierciedlone przez Stwórcę. Nie jest to w żadnym 
razie argument na rzecz swobodnego i arbitralnego odczytywania treści własnej 
woli, lecz wezwanie do podjęcia trudu poznawczego; sprawiedliwość nie rodzi się 
więc z arbitralnej woli, ujawnia się dzięki aktywności umysłu, ewentualnie znaj
dującej odzwierciedlenie w akcie prawodawczym lub innej decyzji podejmowanej 
przez rządzącego. W tym względzie ujawnia się zresztą relacja między ustaloną 
dzielnością moralną i świadomym aktem podmiotu, gdyż Elyot zdaje się sytuować 
sprawiedliwość na obu tych poziomach, jednocześnie przekonując, że jedynie spra
wiedliwy na oba sposoby władca (oraz jego urzędnicy) jest w stanie nie tyle zagwa
rantować sprawiedliwość we wspólnocie, ile ją umocnić, bo podobnie jak kosmicz
ny ład zależy od ładu jego składowych, tak poziom sprawiedliwości we wspólnocie 
zależy w pierwszej kolejności od sprawiedliwości (pojmowanej głównie jako cno
ta) jej członków.

17. To prawda, że tchnące elitaryzmem dzieło Elyota poświęcone jest głów
nie prezentacji cnót wymaganych od ludzi dobrze urodzonych, dzięki ich posiada
niu należycie przygotowanych do służby państwu, a w szczególności zagadnieniu 
kształcenia rządzących, których mądrość i cnotliwość są koniecznymi warunkami 
istnienia dobrego państwa, jednak w pierwszej jego części znajdujemy szkic teorii 
rządu monarchicznego, sprawowanego przez „należycie” - w opisanym procesie 
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wychowawczym i edukacyjnym - „ukształconych”. Prezentując wizję sprawiedli
wego państwa, przedstawiając hierarchię jego członków opartą na wykonywaniu 
przez nich właściwych im obowiązków, za najważniejsze czynniki w rzeczypo- 
spolitej (publikę weale) uznaje Elyot księcia, także przez Platona uznawanego za 
pierwszą i główną część rzeczpospolitej (publikę weale)2*6, i wspomagających go 
doradców-przyjaciół, przypominających w pewnej mierze strażników z Platońskie
go Państwa (lub Rzeczypospolitej, także wszak opartej na rzetelnej sprawiedliwo
ści), choć nie tyle jako obrońców państwa przed atakami nieprzyjaciół, ile spra
wujących wymiar sprawiedliwości w imieniu politycznego władcy i pomagających 
mu w dziele realizacji dobra publicznego (pomagających jednak przez udzielanie 
rad286 287, a nie jako współuczestnicy trudu prawodawczego już współdecydujący 
o posunięciach politycznych; pomagających w ten osobliwie sposób, że wzmacniać 
mają jego prawidłowe nastawienia, dyspozycje, a wreszcie nakierowanie na to, co 
wspólne). Należycie wykształceni władca i jego urzędnicy, nastawieni psychicznie 
na służbę wspólnocie politycznej, uwolnieni od emocji i namiętności, od wszelkiej 
stronniczości i partykulamości288, wieńczą rzeczypospolitą, będącą żywym ciałem 

286 T. Elyot, Introduction, [w:] tenże, The Boke....
287 To spostrzeżenie skłania licznych badaczy do wniosku, że choć Elyot sięgał do źródeł 

włoskich (zwłaszcza dzieł Castiglionego), Erazma i More’a, to pozostawał nade wszystko pod 
wpływem Platona, przejmując również jego koncepcję państwa jako „żywej osoby”, złożonej 
z wielu grup ludzi kierujących się sprawiedliwością i rozumnością, idee rządzenia jako sztuki, 
określenie walorów władcy, relację między wykształceniem, cnotą i dobrym rządem, a wreszcie 
rzeczywiste, na tamtych oparte, znaczenie arystokratycznej szlachetności (zob. obszerne rozwa
żania na ten temat zamieszczone w pracach J. M. Majora, Sir Thomas Elyot and Renaissance 
Humanism, s. 174-187, oraz F. Caspari’ego, Humanism and the Social Order..., s. 80-89 i 95- 
-102, gdzie autor dokonuje interesującego zestawienia zwłaszcza koncepcji Elyota i Erazma). 
Na marginesie zaznaczmy, że mówiąc o arystokracji autor The Boke... ma zasadniczo na myśli 
szlachtę, głównie jednak gentry, która - inaczej niż późniejsza biurokracja - nie jest wynagra
dzana, lecz traktuje pomoc królowi jak służbę na rzecz dobra publicznego. To spostrzeżenie uza
sadnia z jednej strony opozycję wobec interpretacji dominującej w literaturze przedmiotu, jako
by miał on bronić ładu statycznego, wykluczającego zmiany w hierarchii społecznej, wskazuje 
bowiem na możliwość awansu niżej urodzonych, z drugiej zaś na negację pojmowania postu
lowanej dzielności moralnej władcy wedle pomysłu Machiavellego jako mogącego uzasadniać 
radykalne zmiany. W każdym razie, wbrew dominującej interpretacji Elyot eksponuje nie tyle 
przywileje, ile odpowiedzialność urzędników (zob. zwłaszcza T. Elyot, The Boke..., II, s. 6), 
podobnie zresztą jak w przypadku księcia, którego majestat jest niby fontanna wszelkich znako
mitych manier, polegających na kontrolowaniu siebie i niepodejmowaniu nigdy zachowań niero
zumnych. Rozum winien nimi powodować w każdym działaniu i rządzić ich emocjami, kontro
lując decyzje podejmowane tak w „sferze prywatnej” jak i „publicznej”, skłaniając do wyboru 
między skrajnościami i dostrzegania w świecie miar obiektywnej sprawiedliwości, a przez to 
uzdalniając do cnoty (F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 104-106).

288 F. W. Conrad przywołuje nawet (Theproblem of counsel reconsidered..., s. 89) Antonio 
de Guevarę (1480-1545) hiszpańskiego franciszkanina i kaznodzieję, uchodzącego za jednego 
z najznakomitszych przedstawicieli literatury zwierciadła książąt, autora m.in. Reloj de pmci-
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składającym się i tworzonym przez stany i warstwy, a działającym zgodnie z ła
dem słuszności i rządzącym się zasadą i miarą rozumu (a publyke weale is a body 
lyvyng, compacte or madę of sondry astates and degrees of men, whiche is dispo- 
sed by the ordre of equite and gouerned by the rule and moderation of reason)lt9. 
W ciele tym istotną rolę odgrywa duchowieństwo (heventy ministres), oczywiście 
uporządkowane w Kościele w strukturę hierarchiczną i to z woli samego Chrystusa, 
który przekazał za pośrednictwem Ewangelistów, że w domu Jego Ojca jest miesz
kań wiele, nie jednakich, lecz odpowiadających hierarchii natur ustanowionych * 

pes o Libro ureo del emperador Marco Aurelio (Valladolid 1529), by wykazać, że także Elyot 
pragnie wyeksponować znaczenie cnotliwości władcy łączącego chwalebne rządy ze świąto
bliwym życiem, dwa elementy wyznaczające fundament polityki. Guevara pisał bowiem istot
nie, że cesarz potrafił realizować najważniejszy cel polityczny: dbał o pokój, inaczej niż współ
cześni nie goniąc za poklaskiem i zyskiem, dbając o realizację ładu, nie popadając w tyranię. 
Bezbożność, pycha i bałwochwalstwo, skutki grzechu pierworodnego i skażenia natury ludzkiej, 
to główne przyczyny błędów w sferze politycznej, których nie lęka się jedynie prawy monarcha 
chrześcijański, dający przykład swym poddanym, miłujący Boga, a pomny swej śmiertelności 
i odpowiedzialności za każdy czyn przed Tym, któremu zdawać będzie rachunek z rządów, pro
wadzący cnotliwe życie i przestrzegający przykazań, hojny, otaczający opieką ubogich i wdo
wy. Jedynie roztropne i miłosierne rządy zapewniają monarsze szacunek ze strony poddanych, 
utwierdzają jego autorytet, powstrzymują przed gwałtami także wojska najemne, stacjonujące 
w jego państwie, zagrażające pokojowi bardziej niż ościenni władcy. Guevarze bliska była tra
dycja augustyńska; podkreślał on znaczenie grzechu pierworodnego, w następstwie którego po
jawiła się władza i własność, kazał władcom gardzić „światowymi rzeczami”, które sprowadzają 
jedynie próżność, fałsz i zdradę, zwracał uwagę, że tyrani spełniają karę zesłaną przez Boga na 
grzeszny lud, formułował wreszcie kluczową uwagę streszczającą obawę o trwanie ładu monar- 
chicznego, iż kto jednemu nie chciałby być posłuszny panu, jako nieprzyjaciel dobra pospoli
tego powinien być ze zgromadzenia wszystkich wyłączony i odpędzony. Zaprawdę, pisał, gdzie 
jeden o wszystkich myśli, radzi, wszyscy jednego słuchają, tam Bóg ma Swoją chwałę, lud po
żytek, dobrzy nagrodę, źli karę i tyrani nad sobą zemstę (A. de Guevera, Zegar Monarchów 
zżycia M. Aureliusza Cesarza Rzymskiego, Lwów 1885, s. 121). Jedynemu panu, dbałemu o do
bro wszystkich poddanych, niepodobna przeciwstawiać uprawnień jednostek lub korporacyj
nych wspólnot (zob. szerzej R. Costes, Antonio de Guevara. Sa vie. Son oeuvre, Paris 1925 
i E. Grey, Guevara. A Forgotten Renaissance Author, The Hague 1973).

289 E. Elyot, The Boke..., 1.1. Przyjmując to określenie, autor The Boke... nie tylko kon
tynuuje tradycję organicystyczną ujmowania wspólnoty politycznej jako żywej osoby, sięgają
cą w przypadku angielskim najpóźniej czasów Jana z Salisbury (zatem XII stulecia), ale także 
eksponuje opinię o hierarchii warstw społecznych. Poza More’em, którego traktuje się niekie
dy jako reprezentanta „demokratycznej opinii” tego czasu, oraz niektórymi myślicielami prote
stanckimi i nielicznymi pisarzami „protestu społecznego” w rodzaju Simona Fisha, jego stano
wisko było wówczas powszechnie podzielane. Na marginesie dodajmy uwagę Majora, zdaniem 
którego definicja podana przez Elyota nawiązuje nie tylko do koncepcji Platona, ale także do 
opisu rzeczypospolitej przedstawionego przez Cycerona w słynnym „Śnie Scypiona”, zawartym 
w dziele O państwie (De república). W dalszej części pracy Elyot powołuje się jednak raczej 
na Arystotelesa niż na Platona i Cycerona, znajdując u Stagiiyty organiczną koncepcję państwa 
(J. M. M aj o r, Sir Thomas Elyot and Renaissance Humanizm, zwłaszcza s. 47-62).
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uprzednio przez suwerennego Boga (w „mieszkaniach lepszych” mają zamieszkać 
ci, których natura jest nieskażona, w których brak ułomności natur niższych).

Pomijając zagadnienie roli spełnianej przez duchowieństwo i poprzestając na 
istotnej uwadze, iż w związku z nim Elyot zaznacza znaczenie wiary religijnej dla 
kształtowania podstaw „dobra publicznego”, mniejszą rolę przypisując sprawom 
publicznego kultu, zauważmy nade wszystko właściwe mu dążenie do ekspono
wania z jednej strony hierarchii mającej ostatecznie boską proweniencję (skoro to 
Bóg nie tylko usytuował człowieka ponad innymi gatunkami, ale także wyróżnił 
jednych ludzi większą zdolnością rozumienia ładu przez siebie stworzonego niż in
nych), z drugiej jednak jedności ją obejmującej. Nie dość bowiem, że autor The 
Boke... rozważa także w odniesieniu do księcia potrzebę usuwania wszystkiego, 
co mogłoby go wiązać z przedstawicielami „plebsu”, „naturami niższymi”, oso
bliwie z kierującymi się stronniczością, względem na własne korzyści, a przy tym 
namiętnościami raczej niż wymaganiami umysłu rozpoznającego to, co rozumne, 
to hierarchia przez niego przedstawiana, wykraczająca poza analizę konsekwencji 
Chrystusowej formuły o „wielu mieszkaniach”, odnosząca się do relacji m.in. mię
dzy wodą i ziemią, ujawnia w szczególny sposób zainteresowanie dziedzictwem 
neoplatońskim właśnie z jego akcentem na zagadnienie jedności. Elyot przekonuje, 
że skoro ziemia naznaczona jest większą ilością różnic niźli woda, to ta druga jest 
od pierwszej hierarchicznie wyższa. Posiłkując się tym argumentem, dowodzi, że 
jedność jest najważniejszym elementem nie tylko umysłowości monarchy, ale także 
jego doradców; że zatem tak w prawodawstwie, jak i w bieżącym zarządzie dobrem 
publicznym i działalności jurydycznej należy pomijać okoliczności, które różnicu
ją, partykularyzują, wprowadzają wyjątki lub stany nadzwyczajne, a zarazem brać 
pod uwagę jedynie tego, co wspólne290. To wyznacza zasadnicze zadanie rządzą
cym i ich doradcom, obdarowanym przez Boga największą wśród ludzi zdolnością 
pojmowania stworzonego ładu wszechrzeczy, rozumienia natury, jej jedności, dzia
łających z konieczności wyznaczanej główną regułą tego ładu na rzecz zachowania 
tych, którzy mu podlegają, utrwalania jedności i pokoju między nimi.

290 W oparciu o tenże argument Elyot mógłby też dowodzić, że zróżnicowanie znajdowa
ne w obrębie plebsu jako większe niż u króla i ewentualnie u jego urzędników albo doradców 
jest analogonem większego zróżnicowania ziemi, hierarchicznie niższej od mniej zróżnicowa
nej, a co za tym idzie trudniej poddającej się zepsuciu wody. Dalsze wywody autora, dotyczą
ce w szczególności znaczenia czynnika pochodzącego od Stwórcy określającego z jednej strony 
miejsce poszczególnych stworzeń w ładzie, z drugiej natomiast formy nimi poruszające, odno
szące się do zwierząt morskich i lądowych, możemy pominąć, zaznaczając jednak, że o ile w ich 
przypadku tym, co wskazuje na hierarchię jest zasadniczo siła lub uroda, o tyle w przypadku 
człowieka momentem decydującym nie jest żaden z tych elementów, lecz mądrość i cnota; one, 
podobnie jak tamte, są stałe w rzeczach ustanowionych przez Boga, o ile jednak tamte nie mogą 
być usunięte przez poszczególne stworzenia, o tyle w przypadku człowieka to, co w nim stałe, 
a od Stwórcy pochodzące, może zostać wyparte lub nierozwinięte.

Tak sformułowane uzasadnienie pozycji zajmowanej przez władcę i upodabnia
nych doń w tych cechach doradców, odnoszenie ich legitymacji do Bożej decyzji, 
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staje się u Elyota decydującą racją nieobecności refleksji na temat ewentualnego ty
tułu poddanych do stawiania oporu i to zarówno czynnego jak i biernego2’1. Warto 
też zwrócić uwagę, że choć Elyot przekracza stanowisko Erazma, rozszerzając 
rozważania na należyte wykształcenie nie tylko władcy, ale i jego urzędników, to 
przedstawia podobne jak on uzasadnienie legitymacji władzy, kojarząc je z potrzebą 
rozeznania ładu, zatem z pewną potrzebą epistemiczną. Najpierw i przede wszyst
kim zauważmy, piszę w The Boke..., że od Boga jedynie pochodzi wszelka godność 
i ani szlachetne urodzenie, następstwo ani wybór nie mają takiej mocy, by dzięki 
nim mogło zostać ustanowione jakiekolwiek stanowisko lub godność291 292. W dalszej 
jednak kolejności Elyot nie rozważa podobieństwa władcy do Boga293 294, jak czynić 
będą liczni współcześni i późniejsi publicyści wyznaczający drogę w kierunku 
absolutyzmu, ale raczej problem poznawania przez niego i jego doradców zasad 
ładu wszechrzeczy. Jak się wydaje, kojarzy on zatem zdolności epistemiczne rzą
dzących (realizujących potrzebę uzasadniającą istnienie władzy) z wyjątkową, bo 
wszechogarniającą i niezmierzoną rozumnością Boga, nie zaś z Jego wolą, skoro 
stale podkreśla, że piastun urzędu podobny jest Bogu, a nawet reprezentuje Boga 
(lub Jego władztwo) w porządku doczesnym, od Niego czerpiąc w ostatecznej in
stancji moc władczego działania. W ładzie wiązanym nieodmiennie z rozumnością 
potwierdzaną aktualną wolą Boga określone są bowiem zarówno źródło godności 
urzędu, jak i granice, których jego piastun nie może przekraczać, by nie narazić 
ładu na zepsucie, a własnej osoby na odpowiedzialność za jego zatratę (jednak nie 
na skutek akcji podejmowanych przez rządzących, lecz w następstwie porzucenia 
tytułu przez nierozumnego władcę).

291 T. Elyot, The Boke...,t. I, s. 1.
292 Tamże, II.7.
293 Podobieństwo do Bożego Majestatu charakteryzuje cały rodzaj ludzki, Stwórca bowiem 

wywyższył człowieka ponad wszystkie inne gatunki, obdarowując go (jako darem łaski i natury 
zarazem) nadzwyczajną wśród nich wiedzą i mądrością oraz doskonalszym [niż tamte] ładem 
i skłonnością (disposition). Zob.: tamże, 1.1.

294 Raab wskazuje, że analogiczne uzasadnienie władzy odnaleźć można w pismach Sir 
Johna Cheke’a (1514-1557), odgrywającego w swoim czasie znaczącą rolę na dworze Henryka 
VIII; w dziele The Hurt of Sedition... (London 1549), zwracając się przeciwko tym, którzy 
chcieliby podążać śladem Ketta i popierających go rebeliantów, pisał on: jakiekolwiek dzikie 
namiętności powodują wami, z konieczności muszą one - jak sądzę - być wstrętne i straszli
we przed Bogiem, a uzurpowanie sobie władzy i branie jej w swe ręce, będące w istocie sta
wianiem siebie na miejscu sprawiedliwości Bożej i powodowanym pychą zawłaszczaniem Jego 
tronu, w żadnym razie nie tylko Mu się nie podoba, ale także zasługuje u Niego na karę, to 

To moralna powinność i epistemiczną zdolność, a nie „polityczna koniecz
ność” (tak ważna dla późniejszych zwolenników „wizji republikańskich” nawią
zujących do Machiavellego) dostarczała uzasadnienia tak urzędom, jak i ich pia- 
stunom, rekrutującym się niekoniecznie z arystokracji dziedzicznej, a broniącym 
nowego stanu rzeczy ustalonego przez Henryka VIII2’4. Niekiedy jednak, właśnie 
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w związku z eksponowaniem przez Elyota znaczenia rozumności i cnotliwości rzą
dzących, a nie dziedziczności ich tytułów, zwraca się uwagę na dostarczane przez 
niego uzasadnienia zerwania z dominującym uprzednio oglądem monarchii angiel
skiej jako korporacyjnej wspólnoty stanów królestwa i wskazanie ujęcia akcentu
jącego ścisłą współpracę rozumnego monarchy z podobnymi mu doradcami, jakby 
Arystotelesowskimi „przyjaciółmi”, ułatwiającą rozpoznawanie nie chęci gminu, 
tego, co pospolite, lecz tego, co wspólne i wzniosłe dzięki rozumności295, tego, co 
zbliża i upodabnia człowieka do Jedynego Boga296.

bowiem, czego dokonują Boży funkcjonariusze, Bóg traktuje jako swój własny akt (cyt. za: 
R. Holinshed, Chronicles, t. III, London 1587, s. 1044; zob. szerzej w szczególności F. Raab, 
The English Face of Machiavelli..., London-Toronto 1964, s. 12-13). Warto dodać, że Cheke, 
nauczyciel w Cambridge nie tylko Rogera Aschama, ale i bliskiego współpracownika Elżbiety 
I Williama Cecila, wprowadzić miał wraz z omawianym w innym szkicu Thomasem Smithem 
nową metodę wymowy greckiej, odbiegającą od dominującej na kontynencie, co nie spotkało się 
z akceptacją innych wykładowców i naraziło obu „nowatorów” na sankcję przewidzianą w de
krecie wydanym przez kanclerza uniwersytetu biskupa Stephena Gardinera (1542). W 1544 r. 
Cheke został jednak ustanowiony tutorem młodego księcia Edwarda, a po objęciu przez niego 
tronu mógł już bez przeszkód wprowadzać nową metodę w Cambridge, gdzie w 1548 r. objął 
ważne stanowisko administracyjne, wizytował też uczelnie w Oksfordzie i Eton, a nawet przy
gotowywał projekty legislacyjne dotyczące ustroju Kościoła angielskiego; w r. 1547 i 1552-1553 
zasiadał w Izbie Gmin, w 1551 r. uzyskał tytuł szlachecki, a w 1553 został sekretarzem stanu 
i zajął miejsce w Tajnej Radzie Królewskiej. Prawdopodobnie z powodu sympatii protestanckich 
miał się związać z księciem Northumberland i zgodzić się na objęcie funkcji sekretarza stanu pa
nującej przez dziewięć dni Lady Jane Grey, za co został wtrącony do Tower i pozbawiony mająt
ku po objęciu tronu przez Marię Tudor. Zwolniony po kilkunastu miesiącach, uzyskał zgodę na 
wyjazd z kraju (1554). Odwiedziwszy Bazyleę, udał się zrazu do Padwy (gdzie głosił wykłady), 
a następnie do Strasburga, gdzie także żył z pracy wykładowcy. Gdy w 1556 r. udał się do nider
landzkiej Brukseli na spotkanie z żoną, z rozkazu króla Filipa II Habsburga został uwięziony, 
deportowany do Anglii i raz jeszcze osadzony w Tower. W następnym roku, przyjęty ponownie 
do Kościoła rzymskiego przez samego kardynała Pole’a, opuścił więzienie i zmarł w Londynie.

295 Zob. szerzej A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I. Queen and 
Commonwealth 1558-1585, Cambridge 1999, s. 70-73. Jak zauważył John Guy, Elyot miał w ten 
sposób czynić pierwszy krok na drodze wiodącej w kierunku nowego modelu arystokratyczne
go, opieranego głównie na argumentach czerpanych z dorobku klasycznego, osobliwie z huma
nistycznej retoryki, a uzasadniającego współdziałanie z królem nie tyle w oparciu o „tytuł uro
dzenia”, ile „mądrości i cnoty” (J. Guy, The Rhetoric of Counsel in Early Modern England, [w:] 
Tudor Political Culture, red. D. Hoak, Cambridge 1995, zwłaszcza s. 300-303, oraz J. Guy, 
Tudor England, Oxford 1990, zwłaszcza s. 353).

296 T. Elyot, The Boke..., 1.1. Powiązanie przez Elyota istniejącej struktury społecznej nie 
tylko z wymaganiami sprawiedliwości, ale i porządkiem ustanowionym przez Boga w dokona
nym przez Niego akcie stwórczym, kluczowe przez kilka stuleci również dla angielskiej myśli 
politycznej, uniemożliwiało rozdzielanie tego, co jest od tego, co być powinno, sferę powinności 
wyznaczał akt stwórczy Boga, odzwierciedlany jedynie, ale niemożliwy do przeinaczenia w pla
nie ludzkim.

Elyot wierzył w dziedziczne uprawnienie władców, godząc się jedynie na do
radzanie im, by sprawując władzę, pozostawali mądrzy i cnotliwi. Parlament ani 
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żadne inne ciało nie mogło zatem konkurować z królem lub wpływać na jego decy
zje, a udzielane mu rady nie miały z pewnością charakteru stanowczego, nie wią
zały jego woli297. Zastrzeżenie to dotyczyło zresztą nie tylko istniejących instytucji 
władczych, niekiedy już w czasach Elyota uznawanych za zdolne do stanowczego 
sprzeciwu wobec poczynań króla. Dotyczyło ono także ludu jako elementu poli
tycznego ciała, którego wola miałaby w stanowczy sposób hamować akty wład
cy. Problematyczne jest jednak, czy dotyczyło również „chęci ludu”298, niewiążącej 
się ze świadomą artykulacją, ale przecież postulatywnie leżącej u podstaw każdego 
aktu króla. Kwestia ta nie pojawia się zresztą u Elyota, myśliciela daleko mniej 
subtelnego niż Fortescue, chociaż eksponowanie przez niego zagadnienia ładu 
może wskazywać na to, że w jego ujęciu władca traciłby walor mądrości, gdyby 

297 Choć Elyot nie przewidywał możliwości wyrażania stanowczego głosu w państwie 
przez kogokolwiek innego niż monarcha, to niemal w każdym dziele zwracał uwagę na potrzebę 
współdziałania przez władcę z „prawdziwymi filozofami”; co więcej, w ostatniej pracy (Image 
of Governance) wprowadził nowy element: uznając, że monarcha winien dobrowolnie poddać 
się wymaganiom prawa pospolitego, przesunął na drugie miejsce element wykształcenia. Już 
nie tyle moc rozumu rozpoznającego to, co niezmienne, ile normy głównie zwyczajowe porząd
kować teraz miały poczynania jednostek. Nie był to już ten rodzaj ładu, do realizacji którego 
początkowo wzywał Elyot, przewidując wielki trud kształcenia umysłu i woli księcia, by mógł 
on odkryć i aplikować w kierowanej przez siebie wspólnocie politycznej zasady niezmienne 
i powszechnie obowiązujące we wszechrzeczy. Wprawdzie nie żądał od władcy bezwzględnego 
posłuszeństwa, wzywając go jednak do respektowania prawa, umacniał znaczenie treści norma
tywnych od niego niezależnych, a wiążących poddanych. Być może zmiana ta miała związek 
z doświadczeniami przemian za panowania Henryka VIII, przemian tak radykalnych, że mniej 
oczywistymi stawały się odzwierciedlone w normach prawa pospolitego zasady sprawiedliwo
ści, których znajomość została człowiekowi dana wprost od Boga i które można rozeznać dzięki 
filozofii (T. Elyot, The Image of Governance Complied of the Acts of Alexander Severus, [w:] 
Four Political Treatises, s. 374-375). Elyot nie zmienia jednak w Image... stanowiska radykal
nie, przywiązuje tylko większą uwagę do prawa, być może zbliżając się bardziej do Platońskiego 
wzorca zaproponowanego w Prawach, różnego przecież od prezentowanego przez ateńskie
go filozofa w Państwie, wymagając jedynie ograniczenia prymatu woli władców nad prawem 
kształtującym się w długim okresie. Chwalony Aleksander Sewer (przedstawiany wręcz i w The 
Boke..., i w Image... jako wzór godny naśladowania, co - uwzględniając opisywaną w innym 
miejscu tendencję właściwą ówczesnym historykom - uobecnia wręcz wzorzec rzymskiego ce
sarza w teraźniejszości), dobrowolnie poddawszy się prawom ustanowionym przez poprzedni
ków i przez siebie, nie tracił jednak w opinii Elyota pozycji i nie był poddawany żadnym praw
nym ograniczeniom poza tymi, które godził się akceptować w danym momencie. Przekonanie 
to odpowiadało zresztą opinii dominującej za panowania pierwszych Tudorów, która z jednej 
strony nadal uznawała późnośredniowieczną koncepcję „dwóch stron” króla-prawodawcy, pozo
stającego zarazem ponad i poniżej prawa, z drugiej zaś uznawała, że król włada poprzez prawo 
i parlament jako jego instrument.

298 Kwestia ta, znajdowana w tradycji angielskiej myśli politycznej już w piętnastowiecznej 
refleksji Johna Fortescue, została przeze mnie wstępnie przedstawiona w pracy Monarchia pra
wa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej do końca epoki Plantagenetów, Kraków 2001 
(rozdział poświęcony Fortescue).
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negował rozumną chęć wspólnoty, z konieczności niesprzeczną z chęcią rozum
nego władcy. Mądrymi królami byli dla Elyota Aleksander Wielki i Juliusz Cezar, 
Marek Aureliusz i Aleksander Sewer, ci, którzy w wielkiej mierze przyczynili się 
do umocnienia i rozkwitu swoich państw, nie przecząc wszak „chęci” wspólno
ty politycznej, nad którą sprawowali rządy299 (Elyot wiąże zresztą oczekiwane od 
władcy walory z działaniem na rzecz poddanych i ustala w tym kontekście koncep
cję equity).

299 J. M. Major, Sir Thomas Elyot and Renaissance Humanism, zwłaszcza s. 190.

18. Mówiąc o zarządzaniu dobrem powszechnym, dobrem ludu, a nie gminu, 
wskazując na potrzebę panowania „najgodniejszych”, określanych w językach kla
sycznych mianem aristocratia i optimorum potentia, w angielskim zaś the men of 
best disposition, Elyot zestawiał krytycznie formę rządów zbliżającą się do ary
stokracji z inną znaną już starożytnym Atenom, w których - jak pisał - równość 
była stanem określającym relacje między ludźmi i tylko przez zgodę udzielaną przez 
wszystkich równych rządzone było ich miasto i kolonie. Tę wprost niemal kryty
kowaną formę rządu nazywał znacząco monstrum o wielu głowach, dodając, że 
w posiadającym ją państwie nic nie jest pewne ani stabilne, często dochodzi w nim 
natomiast, o czym ma przekonywać historia Aten, do skazywania na śmierć lub 
banicję najlepszych obywateli, którzy dzięki swej cnocie i mądrości mogli się naj
więcej przysłużyć dobru publicznemu. Formę tę nazywano w językach klasycznych 
democratia lub popularis potentia, gdyż opierała się ona na rządach gminu, a nie 
ludu. Żadna jednak z przedstawionych form rządu: ani arystokracja lub rządy lu
dzi o największych zdolnościach, ani demokracja lub rządy gminu, nie zasługiwała 
w opinii Elyota na uznanie: pierwsza z nich, zdominowana przez „dobrych ludzi”, 
w rzeczywistości często forowała nie tylko cnotliwych, których nie ma przecież 
zbyt wielu, ale także tych, którzy kierowali się własnymi, stronniczymi ambicjami 
lub żądzą powodowania innymi albo posiadania. Autor The Boke... zauważał na
wet, że prędzej czy później nieliczna grupa (proces topnienia arystokracji był bo
wiem w jego przekonaniu nie do uniknięcia) uzna siebie za uosobienie całej wspól
noty politycznej i zacznie rządzić, używając przymusu, obawiając się sprzeciwu ze 
strony poddanych. Z kolei rządy gminu uniemożliwiają istnienie jakiegokolwiek 
ładu, motłoch bowiem kieruje się jedynie bieżącymi emocjami i daje się łatwo pro
wadzić najbardziej przebiegłym, o wielkiej ilości wad raczej niż cnót, chętnie też 
sprzeciwia się wszelkim próbom porządkowania życia publicznego, które mogliby 
podejmować cnotliwi lub mądrzy. Konkluzja Elyota jest więc oczywista: bez wąt
pienia najlepszym i najpewniejszym rządem jest ten, w którym panuje jeden król 
lub książę, władający jedynie dla dobra poddanego mu ludu. Ten rodzaj rządu jest 
i najchętniej przyjmowany, i trwa najdłużej, i jest najstarszy. Któż bowiem może 
wątpić - pyta znacząco - że wszystkie sprawy w niebie i na ziemi są rządzone przez 
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jedynego Boga, przez jeden niezmienny ład i przez jedną Opatrzność? Jak jedno 
słońce decyduje o dniu, a jeden księżyc o nocy i aż do najmniejszego żyjątka na zie
mi [...], tak wszystko zna zasadę rządzenia przez coś jednego™.

Przywodząc argumenty z „królestwa pszczół” i dziejów biblijnych, Elyot wy
kazywał też, że poddane rządom gminu Ateny nie trwały długo (wciąż były bo
wiem nękane najazdami z zewnątrz, a jeszcze bardziej osłabiającymi je niepoko
jami wewnętrznymi), republikański Rzym zmuszony był ustanawiać dyktatorów, 
zaś współczesne Florencja i Genua, rozdzierane przez zwaśnione stronnictwa ma
jące na względzie jedynie cele partykularne, wyglądają jak Anglia sprzed najaz
du Normanów, po najeździe Sasów na Brytów i podziale dawnej całości na dwie 
wrogie części300 301 302. Wybór był tedy oczywisty, skoro racje teologiczne i historyczne, 
stwierdzane w przyrodzie prawidłowości i doświadczenia własne przekonywały, że 
ustrojem najlepszym, najbardziej stabilnym i zapewniającym wspólnocie zachowa
nie trwałego pokoju jest monarchia, że nie może istnieć dobro publiczne, gdy nie 
ma jednej głowy i suwerennego władcy, mogącego rządzić długo i stale. Jednak, 
stwierdzał Elyot, skoro żaden śmiertelnik nie może wiedzieć wszystkiego o tym, co 
dzieje się w jego królestwie lub w większym majątku, ani jednocześnie nie można 
dyskutować wszystkich kwestii, reformować wszystkich niedomagań ani przepro
wadzać wszystkich koniecznych narad dotyczących zarówno problemów wewnętrz
nych, jak i związanych ze stosunkami z innymi państwami, to użyteczne jest, a na
wet konieczne (expedient and also needfull), by pod władzą najwyższego władcy 
aktywnych było wielu władców, wspomagających go w wymierzaniu sprawiedli
wości. Konieczne jest też to, by miał on możliwie oświeconych doradców, dzięki 
temu bowiem może skutecznie działać ustrój najlepszy^1. Urzędnicy (magistratus), 
pomagający królowi rządzić państwem, także muszą być jednak „mądrzy” (under
standing), korzystać z daru danego im przez Boga, stanowiącego „zasadniczą część 
ich duszy”. Nie mieli się oni ćwiczyć w logice, ale raczej kształtować „naturalny 
rozum”, który w jakiejś mierze posiadają wszyscy ludzie (ponownie pojawia się 
„optymistyczny moment”, nieodnoszony jednak do wszystkich, skoro Elyot tak 
krytycznie oceniał niezdolny sam z siebie do zachowywania porządku „gmin”303), 

300 T. Elyot, The Boke...,\.2.
301 Tamże.
302 Tamże, 1.3.
303 Biedakom, powiada Elyot (zaznaczając - nieco wbrew More’owi - rewerencję dla war

tości rozumności kosztem praktyczności), brakuje nie tyle cnoty, ile mądrości, która przecież 
bardziej jeszcze niż cnota decyduje o wartości człowieka; inaczej tedy niż Wolsey i Ascham, 
autor ten nie widzi remedium na bolączki królestwa w popieraniu kształcenia wybitnych dzie
ci biedaków (zob. szerzej J. M. Major, Sir Thomas Elyot and Renaissance Humanism, s. 199- 
-202). Zdaniem le Van Baumera, także w tym przypadku Elyot wyrażał stanowisko dominujące 
wśród współczesnych mu pisarzy angielskich, którzy mieli podkreślać niestałość ludzi z gminu 
i ich nieodmiennie buntownicze nastawienie (F. le Van Baumer, The Early Tudor. Theory of 
Kingship, New Haven - London 1940, s. 109). Tezie tej przeczą jednak ustalenia, które przed
stawiliśmy wcześniej, wiążąc je z wywodami m.in. Erazma, More’a i Starkey’a.
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urzędnicy jednak posiadać go mieli (jak pamiętamy, dzięki darowi Boga) w znacz
nie wyższym stopniu304. Dla autora The Boke... rządzenie jest tedy sztuką, której 
można się wyuczyć, ale też sztuką najwyższego rodzaju, możliwą do wykształcenia 
głównie u tych, którzy ćwiczą się w filozofii, a przy tym w wielkim stopniu posił
kują się doświadczeniem305.

304 T. Elyot, The Boke...,1.1.
305 Tamże, III.26.
306 Warto zauważyć, że Major wielekroć przywołuje interpretację i argumenty znane z nie

publikowanej, ale szeroko (i krytycznie) omawianej przez F. Caspariego (zob. obszernie 
przypisy do Humanism and the Social Order...) pracy Leslie’ego C. Warrena Humanistic 
Doctrines of the Prince from Petrarch to Sir Thomas Eliot: A Study of the Principal Analogues 
and Sources of „ The Boke named the Governour" (Chicago 1939).

307 Zob. zwłaszcza F. W. Conrad, A Preservative Against Tyranny. The Political Theology 
of Sir Thomas Elyot, Baltimore 1988, s. 43-75.

Elyot, zasadniczo trwający przy katolicyzmie, niedecydujący się jednak w ob
liczu zmian dokonywanych przez jego króla ani na emigrację, ani na męczeństwo, 
podążający tedy śladem większości współczesnych, nieprzyłączający się atoli do 
środowisk protestanckich, kroczy raczej drogą Arystotelesa i Akwinaty niż rene
sansowych republikanów, których ma zapowiadać More: nie eksponuje jeszcze 
życia aktywnego kosztem kontemplacyjnego, ale szuka drogi pośredniej, łączącej 
walory obu. Inaczej też niż More, który - nie tylko zdaniem Majora - miał ko
jarzyć demokratyczną formę rządu z komunistyczną teorią własności, Elyot nie 
krytykuje bogactwa, podkreślając nawet, że członkowie warstw wyższych mają da
leko większe predyspozycje do sprawowania władzy niż członkowie warstw niż
szych, choć zarazem uważa, iż mądrość i cnotliwość, a nie urodzenie lub bogac
two, uzasadniają udział w sprawowaniu władzy („naturalna arystokracja intelektu 
i cnoty”)306 307. Wprawdzie walory mądrości i cnotliwości odgrywały u Elyota nie tak 
wielką rolę, jak u innych współczesnych mu „chrześcijańskich humanistów”, nie 
konkurując otwarcie z urodzeniem i bogactwem jako przyczynami pychy, a co za 
tym idzie negacji ładu, przecież współudział posiadających je urzędników (dorad
ców) w rządzeniu królestwem stawał się u tego myśliciela sposobem na uchylenie 
niebezpieczeństwa tyranii. Nie niczym nieograniczana wola jednostki, także wszak 
wzywanej do kształtowania swej mądrości i cnotliwości, by móc rozeznać treść 
ładu ustanowionego przez Boga i dostarczać swym postępowaniem wzorców dla 
poddanych, lecz ustalana w porozumieniu z mądrymi i cnotliwymi doradcami wola 
króla miała zapewniać trwanie ładu, warunkującego rozwój królestwa, a pośrednio 
odpowiadającego wymaganiom ładu rozwoju poszczególnych jego członków.

W swoistej „teologii politycznej”, którą miał wypracować autor The Boke na
med The Governor301, następowało zbliżenie monarchy i jego doradców, podda
wanych analogicznym kryteriom. Elyot, którego śladem podąży wkrótce, za cza
sów elżbietańskich, znakomity poeta Edmund Spenser (uchodzący nie tylko za 
kontynuatora edukacyjnego i politycznego zamysłu Elyota, ale też za wyraziciela 
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najważniejszych ideałów humanistów ujętych w poetyckiej formie w The Faerie 
QueeneMi), nie wyjaskrawiał bowiem ani zagadnienia dziedziczności, ani szcze
gólnej, intymnej więzi łączącej króla z Bogiem, by uzasadnić wyjątkową pozy
cję monarchy względem jego doradców. Mądrzy i cnotliwi doradcy wprawdzie 
nie wypływali władczo na króla, lecz ich rady miały być przez niego dobrowol
nie uwzględniane jako ukształtowane dzięki rozpoznaniu treści ładu, także jemu, 
ale też nie tylko jemu, dostępnego poznawczo. Kształtowanie cnót w poddanych 
miało się dokonywać nie tylko dzięki działalności prawodawczej i znakomitemu 
przykładowi króla, ale także dzięki aktywności doradców i wielu urzędników po
siadających podobne walory, zyskujących możność swobodnego wypowiadania się, 
a nawet, jak zaznaczają niektórzy badacze, reprezentowania go w wykonywanym 
przezeń urzędzie, będąc wręcz - jak stwierdzał Ely ot, powołując się na Arystotelesa 
- „oczami monarchy”308 309. Proponując uzasadnienie „nowej arystokracji”, odwoły
wał się przy tym zwłaszcza w Image of Governance z 1541 r. do podanej przez 
Johna Fortescue dystynkcji polityczności i regalności, zauważając w szczególności, 
że wspominany już Aleksander Sewer miał rządzić regaliter, ale nie wedle arbitral
nej woli, lecz odpowiednio do wymagań rozumu rozpoznawanych wespół z dorad
cami.

308 Zob. szerzej F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 176-205.
309 A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 71, oraz T. Elyot, 

The Boke...,s. 157.
310 T. Elyot, The Image..., s. 390-391.

Władca, na którego oczekiwał Elyot, nie miał więc naśladować tyranów kie
rujących się własną jedynie, arbitralną wolą; miał raczej porzucać jedną ze swych 
charakterystyk, także tkwiącą w jego osobie, a sprowadzającą się do realizowania 
własnych zapatrywań, i podejmować drugą, tę, która ujawniała się w nim ze wzglę
du na królewskość, odniesienie do tego, co publiczne, a nie do tego, co gminne, po
spolite lub plebejskie (ten wymiar, kojarzony z namiętnościami, a nie rozumnością, 
miałby tedy król podzielać z członkami pogardzanych warstw poślednich). Tylko 
w tym wymiarze dokonywać się miała swoista komunikacja z dziedziną, którą 
Elyot nazywa wręcz „nieśmiertelną” lub nawet „boską”, a której treść wyznacza 
działanie cnotliwe, zgodne z wymaganiami rozumności rozpoznawanej przez wy
ćwiczony umysł (posiadający stałą ku niej dyspozycję) we właściwie uporządko
wanej, odpowiadającej ładowi kosmicznemu „naturze rzeczy”310.

Chrześcijański humanizm, choć wyraźnie osłabiany przez wątki, które tak
że nazywa się humanistycznymi, a które kojarzy się zwykle z dokonaniami 
Machiavellego, przejęty został przez kolejne pokolenia angielskich myślicieli po
litycznych. Jego elementy, przenoszone przez kształcenie w kolegiach licznie two
rzonych przez Henryka VIII i jego następców, odnajduje się też w pracach wy
kształconych w Cambridge, rzadziej w Oksfordzie, autorów otaczających osobliwie 
Elżbietę I: w wąskim kręgu jej „ministrów” znajdowali się - obok Williama Cecila 
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i jego syna Roberta, Nicolasa Bacona i jego rodziny (absolwentów Cambridge) 
- m.in. Thomas Smith, Philip Sidney i Roger Ascham3'1. Jeśli więc zasadne jest 
twierdzenie Johna Guy’a, iż zerwanie przez Henryka VIII z Rzymem zapoczątko
wało ewolucję prowadzącą w Anglii w kierunku wykształcenia się nowoczesnego 
ujęcia państwa jako struktury nie opierającej się na uzasadnieniach religijnych lub 
teologicznych, nie zorientowanej ku temu, co przekracza porządek doczesny311 312, to 
można uznać, że znaczącą rolę odegrali w dziele jego zapoczątkowania ci, którzy 
nawiązywali do tradycji chrześcijańskich humanistów, tak wyraźnie akcentujących 
znaczenie sumienia i rady w poczynaniach niearbitralnego władcy politycznego. 
Henryk VIII korzystał w tym względzie głównie z pokrewnych przyjętym przez 
Elyota uzasadnień roli rady przedstawianych przez Edwarda Foxe’a (którego usta
lenia bliskie były wielu członkom Tajnej Rady za czasów Elżbiety) oraz z refleksji 
znakomitego prawnika prawa pospolitego (common law) Christophera St Germana; 
jego córka, Elżbieta I, doświadczała już następstw poszukiwań absolwentów 
Cambridge i Oksfordu znających dorobek chrześcijańskich humanistów, formu
łujących już jednak tezę o potrzebie ograniczenia władzy monarchy i wyraźnego 
opisania jego kompetencji w innym kontekście terminologicznym i konceptual
nym niż znany Dudley’owi, More’owi, Elyotowi, a nawet Thomasowi Starkey’owi 
i Reginaldowi Pole’owi. Miejsce dawnego Języka papistów” zajął Język humani
stów”: organiczna wspólnota jednej, nowej „religii narodowej” wypierała organicz
ną a uniwersalną wspólnotę chrześcijan; wprawdzie zagadnienie pierwszeństwa 
„korporacyjnej tożsamości” wobec „tożsamości indywidualnej” zostanie zachowa
ne, to inne już będzie jej źródło, można by rzec bardziej „wsobne”, znajdowane 
w „empirycznej” jedynie, trwającej od wielu stuleci i rozwijającej się społeczności 
angielskiej. To będzie dla Cecilów i Bacona, Leicestera i Walsinghama nowa ca- 
łość-jedność polityczna z właściwym jej, osobliwym ładem normatywnym i z cha
rakterystycznym dla niej ładem instytucjonalnym, decydujących także o swoistości 
relacji zwierzchnika sfery doczesnej do wpisywanej w nią hierarchicznej struktury 
nowego Kościoła wzmacniającego, zgodnie z sugestią More’a, tę nową tożsamość 
wspólnotową313.

311 Zob. szerzej F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 124-156.
312 J. Guy, Tudor England, s. 352-378, oraz tenże, The Rhetoric of Counsel in Early Modern 

England, s. 292-310.
313 A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 76.

Widzieliśmy, że Sir Thomas Elyot, pojawiający się na początku tego procesu 
ewolucyjnego, eksponował niezwykłą więź łączącą należycie „ukształconego” mo
narchę z podobnie „kształconymi” doradcami, najwyższymi urzędnikami państwa, 
niewpływającymi nań jednak władczo, lecz pomagającymi mu ustalić treść decyzji 
istotnych tak dla świeckich, jak i duchownych dzięki pozostawaniu z nim jakby 
w „przyjacielskich relacjach”. Zobaczymy, że współczesny mu Starkey, współ
pracujący bardziej z Pole’em niż z królem Henrykiem, choć niezajmujący jedno
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znacznej wobec niego pozycji po krytyce rozwodowych zamiarów sformułowanej 
przez Pole’a, wprowadzi już mocniejszy „akcent republikański”, korespondujący 
z ustaleniami More’a, dookreślający instytucjonalne ograniczenia arbitralności po
litycznego władcy. Już nie „relacje przyjacielskie” wyznaczać będą podstawę sta
nowiska „Wielkiej Rady” (Great Council), te bowiem uznane zostaną za zbyt słabe, 
niewystarczające i niedostateczne. Starkey nie będzie skłonny powiększać grona 
aktywnych uczestników debaty prowadzącej do ustalenia treści istotnych decyzji; 
w miejsce „związku przyjaciół” wprowadzi już „instytucjonalne wędzidło” w pew
nej mierze podobne do tego, jakie niemal równocześnie wskazywał we Francji 
Claude de Seyssel, częściej zestawiany z More’em niż Starkey’em, uznawany za 
twórcę jednego z najistotniejszych stanowisk „konstytucjonalistycznych” pierw
szej połowy XVI w.314. Starkey, znający doświadczenia przede wszystkim Wenecji, 
mniej baczący na swoistość rzeczywistości angielskiej, będzie już sugerować po
trzebę pojmowania parlamentu w roli swoistej rady króla, wpływającej na jego de
cyzje moderująco, obejmującej go bowiem, a przy tym będącej reprezentacją „ca
łego katolickiego Kościoła Anglii”315, władną decydować o wszystkich sprawach 
dotyczących „wspólnoty narodowej” z uwzględnieniem jednak rozwijającego się 
stopniowo, zatem zmieniającego się prawa pospolitego. O ile dla Foxe’a i omawia
nego wkrótce szerzej Stephena Gardinera król działał nawet mimo rady, za którą 
uznawany bywał również parlament, o tyle dla Starkey’a realizował on swe funkcje 
prawodawcze, działając w parlamencie. To obejmujący króla parlament stawał się 
„podmiotem” władnym ujawnić rozwiązania najkorzystniejsze dla kraju, w końcu 
zaś przedstawić wyraz woli, a nawet „głos Boga” albo całej wspólnoty316. W takich 
ujęciach król przestawał być „namiestnikiem Boga”: Bóg pozostawał wprawdzie 
ostatecznym źródłem władztwa, jednak aktywność prawodawcza korespondująca 
z Jego wolą „przechodziła” na parlament jako całość obejmującą monarchę; całość 
jednak, która była już coraz wyraźniej traktowana jako reprezentacja „poszczegól
nych sumień” członków całej wspólnoty politycznej.

314 Zob. szerzej B. Szlachta, Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli 
politycznej XVI wieku, Kraków 2005 (szkic poświęcony de Seysselowi).

315 Zob. szerzej S. J. Gunn, Literature and Politics in Early Tudor England, „Journal of 
British Studies” 1991, 30, s. 216-221.

316 W. G. Zeeveld, Foundations of Tudor Policy, Cambridge, Mass. 1948, s. 155.

Zasada formułowana przez najznamienitszego bodaj henrycjańskiego jurystę 
Christophera St Germana, nieznana jeszcze w takim ujęciu chrześcijańskim hu
manistom, mówiąca o „bezpośredniej obecności głosu Boga w sumieniu każdej 
jednostki”, stawała się racją poważnej zmiany dokonującej się także w myśli po
litycznej za panowania drugiego Tudora; zmiany uzasadnianej możliwością roz
poznawania przez sumienia Anglików prawa charakterystycznego tylko dla nich, 
prawa pospolitego, którego nie mogły przesłaniać ani normy prawa kanonicznego, 
ani normy prawa rzymskiego, dwóch systemów normatywnych zakłócających „na-
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rodowy charakter” treści właściwego tylko im ładu. Nowa, bezpośrednia relacja 
między Bogiem a narodem raczej niż jego władcą, wzmacniała podstawy krytyki 
skierowanej przeciwko dawnym, zerwanym już więziom z Rzymem przywiązanym 
do swych uniwersalistycznych pretensji. Teraz normy prawa pospolitego dostarcza
ły sumieniu jednostek wiedzy o treści powinności, stając się zwornikiem wspól
noty politycznej, chronionym, a nienaruszanym przez reprezentujący ją parlament. 
„Słuszność” {equity) stanie się kategorią, z której angielscy prawnicy korzystać 
będą coraz częściej, eksponując jej walor „legalnej” lub „prawnej formy sumie
nia”, ewentualnie przeciwważącej próby arbitralnego decydowania o treści norm 
prawnych. To prawda, że u St Germana obok parlamentu niezwykle istotną pozycję 
uzyskają prawnicy prawa pospolitego, ale w obu przypadkach Znajdziemy ten sam 
element: nie „relacje przyjacielskie” ani tylko rada, lecz obrona kształtującego się 
inaczej niż arbitralną wolą władcy ładu normatywnego stanie się głównym punk
tem odniesienia.

Zdaniem wielu badaczy, ten właśnie punkt odniesienia będzie istotny w pro
cesie kształtowania lojalności politycznej Anglików w trakcie rozwoju protestan
tyzmu: posłuszeństwo dotyczyć będzie nie tyle osoby władcy lub podległości jego 
arbitralnej woli, ile raczej naturalnego respektowania przez każdego członka wspól
noty ładu kształtującego się w długim okresie czasu, „przenikającego” do jego in
dywidualnego sumienia i określającego jego słuszne wybory; ładu jednak, co cha
rakterystyczne i co zwraca nas po raz kolejny ku stanowisku Rafała Hytlodeusza 
przedstawionemu w Utopii przez More’a, chronionemu także przez „cały katolicki 
Kościół Anglii”, reprezentowany w parlamencie i działający także za pośrednic
twem duchownych - urzędników służących wspólnocie duchowej, ale realizują
cych wraz z królem cele wspólnoty politycznej317.

317 Zob. szerzej: J. Guy, Christopher St. German on Chancery and Statute, „Selden Society” 
1985, 6, zwłaszcza s. 38-53, oraz W. H. Dunham, Regal Power and the Rule of Law: A Tudor 
Paradox, „Journal of British Studies” 1964, 2, s. 24-56.





III

KU MONARCHII ABSOLUTNEJ? 
Kontrowersje doby Henryka VIII

1. Angielscy publicyści polityczni działający w czasach poprzedzających ob
jęcie tronu przez Tudorów, mimo dzielących ich różnic, przyjmowali zazwyczaj, 
że król, działając samodzielnie lub w parlamencie, związany jest prawem funda
mentalnym królestwa i jedynie deklaruje normy dotyczące choćby nadzwyczajnych 
podatków, czyniąc to za zgodą wspólnoty, tj. reprezentujących ją lordów i gmin. 
W ich przekonaniu władca ponosił tylko moralną odpowiedzialność przed podda
nymi jako piastun Korony, zasadniczo odpowiadając za ich „dobre bycie” przed 
Bogiem* 1. W istocie, a przykład koncepcji Johna Fortescue jest bodaj najbardziej 
instruktywny, bliska była im doktryna eksponująca znaczenie jurydycznego wa

1 Niektórzy badacze doktryn prawnych XIII stulecia (np. C. H. McIlwain, Constitutiona
lism: Ancient and Modern, Ithaca, NY 1940, s. 73-76) wskazują na Henry’ego Bractona jako 
myśliciela, który prawne ograniczenia woli monarchy czynił centralnym elementem swego sta
nowiska w odróżnieniu od myślicieli kontynentalnych, głównie sycylijskich związanych z dwo
rem cesarza Fryderyka II Hohenstaufa, skłonnych uznawać jedynie więzy moralne pozbawione 
waloru prawnego. Dokonując podobnej dystynkcji, ekstrapolujemy nowożytny styl myślenia, 
tracimy z pola widzenia to, co charakterystyczne nie tylko dla Bractona, ale dla wszystkich my
ślicieli trzynastowiecznych, którym obcy był wyraźny rozdział powinności i norm prawnych 
oraz powinności i norm moralnych; odróżniali oni raczej zasady wiążące niejako „od wewnątrz”
i „od zewnątrz” i w odniesieniu do obu rodzajów zasad przewidywali sankcje doczesne, stosowa
ne przez sądy kościelne lub świeckie (tytułem przykładu przywołajmy tekst wielekroć wspomi
nanego w niniejszym tomie św. Tomasza z Akwinu: Jeśli powiedziano, że władca nie jest zwią
zany prawem, to miano na myśli silę zmuszającą (vis coactiva) prawa. Nikt przecież, właściwie 
mówiąc, sam sobie nie zadaje przemocy, a prawo ma siłę zmuszającą właśnie od władcy - od 
jego władzy. Tak więc władca nie jest związany prawem, ponieważ nikt nie może na niego wydać 
wyroku potępiającego, gdyby postępował przeciw prawu. Stąd też glosa do słów psalmu: „ Tylko 
przeciw Tobie zgrzeszyłem”, tak powiada: „Król nie ma nad sobą człowieka, który by sądził 
jego postępki". Natomiast jeśli chodzi o rolę kierującą (vis directiva) prawa, to władca poddaje
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loru prawa Bożego i naturalnego, niekiedy także kanonicznego i obowiązującego 
w Anglii, a opartego na zwyczaju, precedensach lub statutach, stanowiąca kon
tekst dla rozważań na temat ewentualnego prawa oporu; temat niezwykle ważny

się prawu z własnej woli. Stąd też w „Dekretałach" Grzegorza powiedziano: „Kto wydanym 
prawem zobowiązuje drugiego, sam powinien tego prawa przestrzegać. A powaga Mędrca: 
trzymaj się prawa, które sam ustanowiłeś Również i nasz Pan występuje przeciw tym, którzy 
„mówią, ale sami tego nie czynią", którzy „wiążą ciężary wielkie i nie do zniesienia i kładą je 
ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą ". Toteż wobec sądu Boga władca jest 
związany prawem, a chodzi o kierującą rolę prawa. 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 (Tomasz 
z Akwinu, Suma teologiczna 1-2, przeł. P. Belch, t. XIII, Londyn 1985, q. 96, a. 5, ad. 3); kry
terium stanowiła więc nie tyle sankcja, ile jej rodzaj (zob. B. Tierney, Bracton on Government, 
„Speculum” 1963, 38, s. 301, oraz E. Kantorowicz, The King's Two Bodies, Princeton, NJ 
1957, s. 143 in.). Dodajmy jednak również, zapowiadając dyskusję prowadzoną w niniej
szym szkicu, że wybitny badacz wczesnonowożytnej myśli politycznej, Alessandro Passerin 
d’Entréves, przedstawiając rewitalizację prawa rzymskiego jako czynnik równie destruktywnie 
wpływający na średniowieczną refleksję polityczną, jak arystotelizm na średniowieczną filozo
fię, wskazywał nie tylko na ustanawianie w oparciu o nie podstaw nowej, nieodpowiadającej 
założeniom chrześcijańskim koncepcji państwa, ale także na rugowanie dawnej „legalnej” pod
stawy, na której spoczywała władza: zgodnie z ustaleniami von Gierkego, państwo sprzed rewi
talizacji prawa rzymskiego istnieć miało po to, by realizować prawo, niepochodzące jednak z ar
bitralnej woli władcy, lecz obowiązujące na podobieństwo „idei”, wcześniej będącej niż wszelka 
władza, niemożliwej do zniszczenia przez żadnego prawodawcę. Prawo rzymskie miało zostać 
wykorzystane do niszczenia dawnej koncepcji zwyczaju, wspierającego „ideę prawa” wcześniej
szego od woli każdego prawodawcy, a zarazem do ufundowania nowej, opartej na nowym ujęciu 
prawodawstwa koncepcji suwerenności. W tekście niniejszego szkicu ujrzymy pewną propozy
cję niewiązaną wprost z koncepcjami prawnonaturalnymi, służącą jednak do usprawiedliwie
nia zmiany zwyczaju, potwierdzającą tezę, iż koncepcje prawa naturalnego nie były jedynymi, 
których używano dla uzasadnienia prymatu woli prawodawcy wobec norm zwyczajowych. 
Winniśmy jednak uświadomić sobie zarazem, że koncepcje prawnonaturalne mogły jednak być 
wykorzystywane do tego celu, podobnie jak mogły zostać wykorzystane do wykazywania istnie
nia prawa wiążącego wolę prawodawcy, a nie tylko usprawiedliwiania - dzięki jego epistemicz- 
nej zdolności rozpoznawania ładu normatywnego wyższego niż normy zwyczajowe - możności 
zmieniania zwyczajów. Niejednoznaczność sposobów wykorzystywania koncepcji prawnonatu- 
ralnych winniśmy mieć w pamięci szczególnie wówczas, gdy analizować będziemy stanowiska 
Christophera St Germana z jednej, Richarda Hookera z drugiej strony, znamienitych prawników 
aktywnych za panowania Henryka VIII i jego córki Elżbiety I; winniśmy jednak pamiętać o niej 
także wówczas, gdy dyskutować będziemy tendencje pojawiające się w angielskiej (i szkockiej) 
myśli politycznej XVI w., które nawiązywać będą do woluntarystycznych i nominalistycznych 
propozycji Marsyliusza z Padwy i Wilhelma z Ockham, opozycyjnych w szczególności wobec 
racjonalistycznej i realistycznej propozycji św. Tomasza z Akwinu, eksponując sankcję wiązaną 
z przymusem (coactiva) jako istotową cechę wszelkiego prawa, usuwającą poza jego dziedzi
nę m.in. Tomaszowe „prawo wieczne”, od Boga pochodzące, będące zbiorem pomysłów Boga 
dotyczących poszczególnych gatunków, nie uzupełnianych sankcją przymusu, stanowiących dla 
zwolenników nowego ujęcia jedynie zespół niewiążących jurydycznie pouczeń. Pamiętajmy tedy 
i o tym, że w ujęciach krytycznych wobec propozycji Tomaszowej, akcentującej nade wszystko 
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dla zwolenników tzw. Nowej Monarchii, aktywnych za panowania Henryka VIII, 
coraz wyraźniej wątpiących już jednak w jurydyczny walor norm prawa wieczne
go, naturalnego i kanonicznego oraz możność ingerowania przez innych władców 
w sprawy królestwa Anglii, a niekiedy w posiadanie przez inne niż król organy ja
kichkolwiek własnych uprawnień. Złożenie tych trzech „zwątpień”, określających 
sens ograniczeń ciążących na władcach „Starej Monarchii”, wyznaczało kierunek 
krytyki, jak się często uznaje w literaturze brytyjskiej podjęty znacznie później 
przez Thomasa Hobbesa w XVII i Johna Austina w XIX w.* 2, myślicieli zdecydo
wanie jednak wykraczających poza horyzont XVI stulecia, kreślących już nie tylko 
koncepcję społeczeństwa, ale i nowożytnego państwa3.

„moment racjonalności”, a nie „walor przymusowy” prawa, zyskuje wyjątkowe znaczenie ele
ment formalny, skoro każda norma prawna zakłada istnienie „czynu władczego” (actus imperan- 
dï), wiązanego z możnością stosowania przymusu przez tego, który jest prawodawcą i władcą 
zarazem. Wprawdzie także u Marsyliusza element formalny nie jest wystarczający, by prawo 
uzyskało wartość sprawiedliwości, jednak o treści sprawiedliwości nie rozstrzyga koresponden
cja z treścią gatunkowej natury ludzkiej, ustanowionej przez Boga, lecz wynikanie z woli ludz
kiego prawodawcy, choćby miał nim być nie jedynowładca, lecz lud (lub jego przedstawicie
le), lud swobodnie w istocie orzekający o treści sprawiedliwości i (swego) dobra wspólnego, 
wyraźnie kojarzonego już z określaną jedynie przezeń użytecznością norm (A. P. d’Entrèves, 
The Médiéval Contribution to Political Thought. Thomas Aquinas, Marsilius of Padua, Richard 
Hooker, New York 1959, s. 16-17 i 60-64).

2 Zob. szerzej F. le Van Baumer, The Early Tudor Theory of Kingship, New Haven - 
London 1940, s. 5-16.

3 Przypomnijmy, że w szkicu wprowadzającym, poświęconym problemowi ładu, przywoła
liśmy ważne w literaturze brytyjskiej rozróżnienie zaproponowane przez Christophera Morrisa, 
koncepcji społeczeństwa i państwa. Morris zwracał uwagę, że do końca XVI w. Anglicy nie 
wypracowali żadnej teorii politycznej, bo nie posiadali teorii tego, co zwykliśmy współcześnie 
nazywać państwem, tzn. - jak wyjaśnia autor - machiny administracyjnej-, ich teoria społeczeń
stwa miała natomiast charakter chrześcijański i traktowana była jako powszechnie ważna, na
stawiona jednak raczej na analizę osób i ich zachow&ń niż instytucji: częściej mówiła ona o mo
narsze niż o monarchii, o suwerenie niż o suwerenności, o księciu i jego odpowiedzialności niż 
o Koronie i jej funkcjach. Z tego też powodu częściej uwzględniała indywidualne uprawnienia 
i wolności niż Uprawnienie i Wolność; co jednak jeszcze ważniejsze, stawiała państwo raczej na 
służbie społeczeństwu niż czyniła go jego (dodajmy, dokonując zabiegu „personifikacji” lub „an- 
tropomorfizacji”) panem lub nauczycielem, pozostając następstwem jakiejś teorii człowieka lub 
universum (C. Morris, Political Thought in England. Tyndale to Hooker, Oxford 1953, s. 1-2 
i 11). Tenże autor zwraca uwagę, że prace powstające za panowania Tudorów miały nieodmien
nie charakter propagandowy, przyjmując zazwyczaj formę politycznych pamfletów, ale także, iż 
zarówno Spenser, jak i Szekspir ukazywali w swoich dziełach zasadniczo mediewalny charak
ter oglądu politycznego właściwego czasom nie tylko henrycjańskim, ale także elżbietańskim; 
co więcej, Morris stara się przekonywać, że intelektualna forma, w której tworzyli swoje filozo
fie polityczne myśliciele wieku XVI miały, często przejmowaną bezkrytycznie, formę określoną 
przez szkolarzy średniowiecznych; działo się to nawet mimo ich przeświadczenia, że dziedzictwo 
wieków średnich w Anglii należy kojarzyć z brakiem ładu, sporami i nieustannymi konfliktami, 
a także z ujmowaniem każdej monarchii narodowej jako części większej, uniwersalnej wręcz 
całości (tamże, s. 4 i 6-8). Interpretacja Morrisa zmierza więc w kierunku odmiennym od pre-
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Zestawienie „Starej” i „Nowej Monarchii” jest interesujące nie dlatego, że wią
że się z panowaniem Henryka VIII i przemianami dokonującymi się w tym czasie, 
ale dlatego, że zmiany wówczas wprowadzane są różnie oceniane przez historyków 
myśli politycznej, w tym w szczególności myśli konstytucyjnej: jedni, zwykle kla
syfikowani jako wyznawcy tzw. historiografii wigowskiej, eksponują bowiem zna
czenie przechowanej w szesnastowiecznej Anglii tradycji sięgającej m.in. Bractona 
i Fortescue, uzasadniającej nie tylko istnienie ograniczeń ciążących na królu (choć
by działającym w parlamencie), ale także decentralizację i wolność indywidualną 
kojarzoną nade wszystko z autonomią sumienia jednostkowego. Zwolennicy tej 
opcji, starający się przekonywać, iż utrzymujący się w XVI w. styl myślenia i „uk
ład konstytucyjny” zapewniał „przeniesienie” tradycji późnośredniowiecznych 
do Anglii nowożytnej, traktują monarchię Tudorów jako pewien etap ewolucji, 
wprawdzie naznaczony rozmaitymi sporami i dramatycznymi niekiedy wydarzenia
mi, a jednak zachowujący to, co najcenniejsze w tradycji angielskiej, w szczegól
ności to, co związane z traktowaniem jej przypadku jako ekspozycji wartościowej 
dla późniejszego okresu propozycji panowania politycznego i regalnego zarazem, 
znanego Fortescue, a odróżniającego Anglię szczególnie od regalnych nade wszyst
ko projektów kontynentalnych, zwłaszcza francuskiego. Krytycy tego podejścia, 
zaznaczający rewolucyjny w istocie walor przemian dokonujących się za panowa
nia Tudorów, akcentują nie tyle znaczenie wolności jednostkowej, gwarantowanej 
jakoby przez trwające wciąż panowanie polityczne i regalne, nie tyle wagę decen
tralizacji, ile konsekwencje dokonującej się w XVI w. centralizacji, a nawet biu- 
rokratyzacji centralizowanej monarchii, objawiających się w szczególności w no
wym podejściu do prawa, w uwalnianiu go od związków z normami prawa Bożego 
i naturalnego, z wymiarem traktowanym już tylko jako ewentualny lub najwyżej 
„moralny”, i w uzależnianiu od umacniającej się władzy centralnej kolejnych ciał 
pośredniczących, osobliwie Kościoła. Przeciwnicy historiografii wigowskiej kła
dą zatem akcent na „nowinki” wprowadzane tak do stylu myślenia politycznego 
Anglików doby Tudorów, jak i do instytucjonalnego wyrazu tego myślenia, zwłasz
cza relacji między królem i parlamentem z jednej strony, królem i zgromadzenia
mi hierarchów Kościoła episkopalnego z drugiej. G. R. Elton, szanowany i często 
przywoływany krytyk „podejścia wigowskiego” eksponował więc kapitalną rolę 
bliskiego współpracownika Henryka VIII Thomasa Cromwella (1485-1540, od

zentowanej w niniejszym szkicu, skoro eksponuje nie ewolucję dokonującą się w myśleniu auto
rów już za czasów Henryka VIII, lecz stałość nie tylko ich oglądu, ale także oglądu właściwego 
- jakże przecież odmiennym i zróżnicowanym - autorom aktywnym za panowania Elżbiety I. 
Dodajmy jednak również i to, że w niektórych partiach swego opracowania Morris „rozmięk
cza” stanowisko wstępne, dostrzegając w szczególności spory toczone za panowania Tudorów, 
uwzględnianie przez wielu ówczesnych autorów zjawisk ze sfery faktyczności, a nawet po pro
stu wydarzeń rozgrywających się w rzeczywistości empirycznie uchwytnej, wreszcie włączanie 
do rozważań zachowań „nieracjonalnych”, wymykających się statycznemu oglądowi mediewal- 
nemu (tamże, np. s. 9-10).
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1531 r. członka Tajnej Rady, od 1540 księcia Essex), uznając go wręcz za spraw
cę zasadniczych zmian w administracji kraju i twórcę podstaw „państwa biurokra
tycznego” jako gwaranta pokojowego współżycia jednostek, uznającego wspólnie 
wyznawaną religię tylko za moment uzupełniający jedność polityczną. Co więcej, 
Elton przekonywał, że dzięki daleko idącej a skutecznej centralizacji, znoszącej 
dziedzictwo średniowieczne, możliwe było przechowanie elementarnych swobód 
Anglików; swobód gwarantowanych nie tyle przez ich dawność, ile przez wolę 
króla-prawodawcy, traktującego prawo (niby „renesansowy artysta”) jako narzę
dzie kształtowania życia publicznego4.

4 G. R. Elton, The Tudor Revolution in Government, Cambridge 1953, głównie s. 1-7 
i 425-427, oraz tenże, Reform and Reformation. England ¡509-1558, Cambridge, Mass. 1977, 
passim; zob. nadto P. A. Fideler, T. F. Meyer, Introduction, [w:] Political Thought and the 
Tudor Commonwealth: deep structure, discourse and disguise, red. P. A. Fideler, T. F. Meyer, 
London 1992, s. 2-5 (ustalenia dotyczące wzmocnienia dworu za Cromwella i rezultatów prze
prowadzanych przez niego reform administracyjnych oraz znaczenia prac i myśli Thomasa 
Smitha, analizowanego w szkicu poświęconym myśli politycznej czasów elżbietańskich, jako 
„pomostu” między dokonaniami Cromwella z lat 30. XVI wieku i Williama Cecila z lat 60. 
i późniejszych tego samego stulecia).

5 Brian Manning wskazuje wręcz, że niechęć historyków do uznania, że w Anglii istniała 
kiedykolwiek forma państwa analogiczna do monarchii absolutnych na kontynencie europejskim 
(znajdowana przez tego autora w Anglii Tudorów) przejawiała się początkowo w koncentrowa
niu całej uwagi na parlamencie i takim wyjaśnianiu jego roli, jak gdyby stanowił już część syste
mu rządów konstytucyjnych, o którym przecież nikomu się jeszcze w tym czasie [tj. za Tudorów] 
nie śniło. Reformacja miała być odzyskaniem przez Koronę władzy kościelnej, „ uzurpowanej ” 
przez papiestwo: było w tym coś więcej niż fikcja prawna mająca na celu ukrycie rewolucyjnego 
rozszerzania władzy królewskiej; było to stwierdzenie, że rola parlamentu nie polegała na udzie
leniu królowi jakichkolwiek uprawnień, ale na określeniu, jaką władzę zawsze miała Korona. 
A przecież, jak zaznacza Manning i co znakomicie pojmował Cromwell, za Henryka parlament 
był li tylko najwyższym sądem królewskim, miejscem gdzie rozstrzygano najpoważniejsze spo
ry dotyczące królestwa. Parlament, będący instytucją średniowieczną, przetrwał przez w. XVI 
i XVII, nie tyle jako zgromadzenie przedstawicielskie, ale jako sąd, integralna część systemu 
prawnego, za pomocą którego król sprawował rządy. Król rządził zarówno za pośrednictwem 
rad, jak i sądów; nie zawsze odróżniano jedne od drugich. Parlament był wielką radą królew
ską, a zarazem jego sądem najwyższym. Reformacja sprecyzowała metody sprawowania władzy 
w Kościele ściślej niż to było w państwie. Jako głowa Kościoła król stał się takim samym wład
cą absolutnym w sprawach kościelnych, jakim już faktycznie był w sprawach świeckich - był 
bowiem źródłem wszelkiej władzy. Od parlamentu - swojej wielkiej rady - dowiadywał się, ja
kie kroki należało podejmować dla utrzymania dobrych rządów w państwie; podobnie przed
stawiciele duchowieństwa na synodzie informować go mieli, jakie posunięcia są niezbędne, aby 
dobrze kierować Kościołem i zachować prawdziwą religię. Ale w odróżnieniu od parlamentu, 
synod nie by! sądem, jurysdykcja wynikająca z królewskiej supremacji nad Kościołem sprawo-

Pierwsze poszukiwania wszczęte przez zwolenników „Nowej Monarchii”, 
bliskiej nade wszystko Cromwellowi pojmującemu także znaczenie przemian in
stytucjonalnych5, mieściły się jednak w tradycji literatury politycznej ustalającej 
kryteria „dobroci” władcy i zdolnej wskazać przesłanki pozwalające orzec, czy 
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stał się on tyranem, czy jest jeszcze królem; tradycji nieodmiennie kojarzącej tytuł 
do władania z „prawością” lub „dobrocią” zachowań piastuna władzy politycznej. 
W tym duchu utrzymane były jeszcze książki o polityce, pisane w manierze kon
serwatywnej i średniowiecznej przez wspominanych już Edmunda Dudley’a (auto
ra The Tree of Commonwealth z lat 1509-1510) i Thomasa More’s, autora nieco 
późniejszej, bo pochodzącej z 1516 r. Utopii6. Już Dudley miał jednak przyjmo
wać bardziej „realistyczny” punkt widzenia, bliski - jak się uznaje - zwolennikom 
„Nowej Monarchii” znającym dzieło Machiavellego; nie kwestionował jeszcze tra
dycyjnego ujęcia wszechobejmującego i statycznego ładu stworzonego przez Boga, 
określającego także miary stosujące się do planu politycznego, w szczególności 
nie uznawał, iżby wola króla była równoznaczna z treścią prawa, by była jego je
dynym źródłem, wskazywał już jednak, że wola ta jest źródłem sprawiedliwości. 
Przesłanki tezy o ciążeniu tego myśliciela ku „realizmowi” są znajdowane w jego 
spekulacjach na temat niedomagań i wad duchowieństwa katolickiego, poddawa
nego decyzjom władcy świeckiego, pretendującego wręcz nie tylko do prymatu ju
rysdykcyjnego, ale także nauczycielskiego wobec Kościoła7, co w pewnej mierze 
zapowiadali i Dudley, i More. Ponad dwadzieścia lat przed radykalnymi zmianami, 
które zostały dokonane dopiero w czwartej dekadzie XVI w., pojawiały się więc 
w literaturze angielskiej ślady racji na rzecz nowej pozycji zwierzchnika politycz
nego wobec Kościoła jako wspólnoty wiernych w kraju poddanym jego władaniu, 
niebędącej już częścią świata-Kościoła podobnej do innych wspólnot partykular
nych pozostających w ramach jednej, uniwersalnej całości wieńczonej przez bi
skupa Rzymu. Choć Dudley nie tracił jeszcze z oczu tej „powszechnej całości”, to 
istotnie można u niego dostrzec dążenie do wyłonienia z niej względnie niezależnej 
jednostki i poddania jej zwierzchnictwu władcy świeckiego, gdy kładł on akcent 

wana była za pośrednictwem Sądu Wysokiej Komisji, ustanowionego [dopiero jednak] za czasów 
Elżbiety. Synod utracił znaczenie, gdyż nie odgrywał w systemie prawnym Kościoła takiej roli, 
jaką odgrywał parlament w systemie prawnym państwa. Jednakże system hierarchiczny, który 
wspierał absolutyzm królewski, stanowił w tym ustroju samą istotę Kościoła, on to ograniczał 
rolę niższego kleru i jego przedstawicieli w synodzie; nie ukrywano faktu, że rządy w Kościele 
spoczywały w rękach biskupów powoływanych przez Koronę. Opór niższego kleru przybrał for
mę duchownego purytanizmu; dążąc do zmniejszenia władzy biskupów, zagrażał pośrednio abso
lutyzmowi monarchii. Prawdąjest, że reformacja rozszerzyła uprawnienia parlamentu. Państwo, 
którego był najwyższym sądem i radą, objęło zasięgiem swojej władzy również Kościół. W isto
cie rzeczy wzrost władzy odnosił się do Korony. Parlament został w następstwie królewskiej su
premacji odcięty od Kościoła [...]. Rozdział parlamentu i Kościoła przy równoczesnym połącze
niu Kościoła i państwa osobą monarchy sprawującego władzę świecką i duchowną, wzmocniło 
Koronę. Król jako głowa państwa miał możliwość wyłączenia Kościoła z rywalizacji o władzę; 
jako głowa Kościoła - zyskał poważny autorytet dla swojej władzy świeckiej (B. Manning, 
Szlachta, lud i ustrój, [w:] Geneza nowożytnej Anglii, red. A. Mączak, Warszawa 1968, s. 437- 
-438).

6 C. Morris, Political Thought in England..., s. 15.
7 J. W. Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth Century, London 1941, s. 157- 

-158.
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na konieczność podporządkowania mu duchowieństwa, nie wspominając już o nad
rzędnej pozycji papieża. Można nawet odnieść wrażenie, choć autor The Tree... 
nie wypowiada tego wprost, że Kościół istniejący w Anglii zbliżał się do Korony, 
mimo że jego duchowieństwo nie czerpało jeszcze od niej upoważnienia do podej
mowania działań8.

8 Tamże, s. 159. Dudley’a z pewnością nie możemy jeszcze uznać za zwolennika erastiani- 
zmu, stanowiska, którego znaczenie w dziejach politycznych i myśli politycznej szesnastowiecz- 
nej Anglii niepodobna przecenić.

9 Morris formułuje w związku z tym bardzo ogólną tezę, iż bez Reformacji angielska myśl 
polityczna mogłaby nazbyt szybko ograniczyć namysł do sfery środków, a usuwając refleksję 
nad celami, przekształcić się w studia nad nowymi technikami osiągania i utrzymywania władzy 
politycznej (C. Morris, Political Thought in England..., s. 4). Zob. również J. K. McConica, 
English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward VI, Oxford 1965, 
oraz J. S. Coolidge, The Pauline Renaissance in England, Oxford 1990 (w obu pracach eks
ponowany jest nade wszystko niezwykły wprost „klimat religijny” poszukiwań prowadzo
nych w okresie henrycjańskim). Dodajmy też na marginesie, że uznany badacz renesansowej 
myśli politycznej Donald R. Kelley zwraca uwagę, iż obok „teologii politycznej” w sensie 
Kantorowicza rozwijano jednak w tym okresie „teologię jurydyczną” w sensie Ullmanna, dzięki 
któremu możliwe się stało wydobywanie bardziej korporacyjnego waloru narodowej wspólno
ty politycznej, mającego kapitalne znaczenie dla uzasadniania wyjątkowości Anglii sytuowanej 
obok Kościoła powszechnego i kluczowej roli spełnianej w niej przez monarchę (D. R. Kelley, 
Elizabethan political thought, [w:] The Varieties of British Political Thought, 1500-1800, red. 
J. G. A. Pocock, Cambridge 1993, s. 50-52).

10 Zob. szerzej zwłaszcza A. G. Dickens, The English Reformation, London 1999, s. 108- 
-111.

Proces nicowania tradycyjnej, jak chce wielu autorów, „ultramontańskiej” wi
zji Kościoła angielskiego jako części uniwersalnej całości nie rozpoczął się jednak 
za Tudorów, choć z pewnością współokreślał następstwa wpływu reformacji na ten 
kraj9. Jego zalążki znajdują się najpóźniej u schyłku XII w., o czym ma świadczyć 
treść dwunastowiecznej doktryny Jana z Salisbury (paradoksalnie, zaliczanego nie
kiedy do grona współtwórców teorii hierokratycznej), uwzględniającej ideę ogra
niczenia przez króla prawa odwoływania się od jego orzeczeń do papieża; jeszcze 
wyraźniejszym świadectwem tego ruchu był bez wątpienia spór Korony z hierar
chami Kościoła w kolejnym stuleciu. Od czasów króla Henryka IV, władcy i par
lamenty przez nich zwoływane mnożyły też postanowienia, by osłabić wpływ 
papiestwa na Kościół w Anglii, coraz bardziej otwarcie atakujące z jednej strony 
nieporządek w nim panujący, z drugiej zaś różnice między interesami królestwa 
i biskupa Rzymu. W drugiej połowie XIV w. zostały wydane, istotne również dla 
Henryka VIII, trzy statuty Praemunire (z lat 1353, 1365 i 1393), osłabiające po
zycję papieża wobec Korony angielskiej, w tym tzw. Wielki Statut z 1393 r., skie
rowany przeciwko działaniom Bonifacego IX; statut ten, choć nigdy nie wszedł 
w życie, przywoływany był przez jurystów henry ej ańskich dla wykazania zbyt dłu
go już trwających prób narzucania woli przez „władcę zagranicznego”, za jakiego 
uznany został biskup Rzymu10. Jednak, mimo wzmagania się tendencji krytycznej 
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dla papiestwa, którego znakiem były nie tylko krytyki Dudley’a, ale i chrześcijań
skich humanistów aktywnych już za Henryka VII, niemal wszyscy historycy zgod
nie przyjmują, że dopiero za jego następcy w angielskiej praktyce politycznej i re
fleksji teoretycznej można dostrzec negację tradycyjnego schematu relacji między 
sacerdotium i regnum, wpisanej w dualistyczną w istocie doktrynę gelazjańską; 
schematu przełamywanego wprawdzie przez Ockhama, a zwłaszcza Wycliffe’a, 
potwierdzanego jednak jeszcze w XV w. przez Pecocka i Fortescue11. Pecock, kry
tyczny wobec ruchu lollardów korespondującego z tezami Wycliffe’a, prezentował 
wizję dominującą w późnym średniowieczu, bronił własności duchowieństwa, po
zycji papieża jako głowy uniwersalnej wspólnoty wiernych, jego uprawnienia do 
ustalania treści norm obowiązujących w świecie chrześcijańskim, odmawiając za
razem świeckiemu władcy wpływu na sferę nienależącą do jego kompetencji, pod
legającą - zgodnie z doktryną dualistyczną - jedynie autorytetowi papieża i jego 
jurysdykcji12. Fortescue z kolei, eksponujący w pracach dotyczących sukcesji tezy 
bliskie krytykowanemu w innych dziełach Pecockowi, miał otwarcie przyjmować 
ultramontańskie stanowisko Innocentego IV i Augustinusa Triumphusa'3. Jego zda
niem, Kościół był królestwem wszystkich chrześcijan, a papież, będący jego głową 
i namiestnikiem Chrystusa na ziemi, miał jak Dawid (zapamiętajmy to skojarzenie, 
będzie bowiem istotnym elementem poszukiwań publicystów Henryka VIII) spra
wować uniwersalne zwierzchnictwo nad wszystkimi królestwami chrześcijańskimi, 
jako rex et sacerdos dysponując oboma mieczami i udzielając warunkowo „miecza 
materialnego” stosującym przemoc władcom doczesnym. Jako taki mógł też sądzić 
wszystkich chrześcijańskich władców świeckich, korzystając z władzy zwalniającej 
ratione peccati i casualiter, jak w doktrynie papalistycznej raczej niż hierokratycz- 
nej, której wyznawcą czynił Fortescue le Van Baumer14.

11 Zob. szerzej M. Wilks, Royal Patronage and Anti-papalism from Ockham to Wyclif [w:] 
From Ockham to Wyclif, red. A. Hudson, M. Wilks, Oxford 1987, s. 135-163.

12 Repressor of over much Blaming of the Clergy, red. C. Babington, London 1860, części 
III i IV.

13 Zob. szerzej F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 17, oraz M. Bowker, The 
Supremacy and the Episcopate: the struggle for control, 1534-1540, „Historical Journal” 1975, 
18, s. 227-243.

14 Tamże, s. 18.

Gdybyśmy przyjęli interpretację tego badacza, nie moglibyśmy jednak zro
zumieć zmiany, jaka dokonała się u Fortescue, który w późnym dziele The 
Governance... wprowadził elementy argumentacji stosowanej przez wyznawców 
rychło nadejść mającej „Nowej Monarchii”. Nie tylko wspomniana praca Dudley’a, 
ale także wcześniejsze od niej, wspominane dzieło Fortescue tworzyło nowy kli
mat dla refleksji myślicieli angielskich: mimo zachowania tradycyjnych elemen
tów, pojawiały się w nich zapowiedzi reform podjętych wkrótce przez pierwszych 
Tudorów oraz fundamentalna teza uderzająca w istotę doktryny dualistycznej (i/lub 
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papalistycznej), iż to monarcha jest najwyższym sędzią wszystkich poddanych, 
zatem także poddanych duchownych, a nawet, iż jest on „cesarzem we własnym 
królestwie”, w żadnym razie nie podporządkowanym ani papieżowi, ani - także 
roszczącemu sobie pretensje do władania uniwersalnego, panującego jednak tyl
ko na kontynencie, ale nie w Anglii - cesarza (co więcej, hołdującego katolickie
mu wyznaniu wiary i dlatego w istocie wspierającego papieża). Ten nowy klimat 
w wielkiej mierze sprzyjał formułowaniu racji na rzecz innego określenia Kościoła 
w Anglii niż dotąd obowiązujące: coraz wyraźniej ta „prowincjonalna” wspólno
ta wiernych przestawała być traktowana jako część Kościoła uniwersalnego, jako 
„obecny w Anglii Kościół powszechny”, stawała się natomiast „Kościołem an
gielskim”, istniejącym w jednym tylko królestwie, mającym za głowę nie papieża, 
ale piastuna Korony, który w stosunkach ze „swoim” Kościołem nie mógł już być 
ograniczany przez biskupa przebywającego za Alpami ani przez zgromadzenie za
leżnego od niego, „scentralizowanego” zatem duchowieństwa tworzącego „sobór 
narodowy”15.

15 A. G. Dickens przypomina, że już w pierwszych latach panowania Henryka VIII (1514- 
-1515) tendencja erastiańska stała się widoczna w związku z tzw. aferą Richarda Hunne’a, gdy 
żądano, by apelacje od spraw rozstrzyganych w pierwszej instancji przez sądy kościelne rozpatry
wał parlament w ograniczonym składzie, bo bez udziału lordów duchownych; broniący tego po
stulatu prawnicy wskazywali na zadawniony już zwyczaj sądzenia przez parlament, który czerpał 
swą władzę wyłącznie od świeckich (A. G. Dickens, The English Reformation, s. 113-118).

W procesie kształtowania nowego ujęcia Kościoła, a zarazem „uwalniania” 
Henryka VIII od tradycyjnej zależności od papiestwa wyróżnia się zwykle cztery 
etapy. W pierwszym, wiążącym się głównie z próbami uzasadnienia rozwiązania 
małżeństwa króla (reprezentowanego przez Gardinera) z Katarzyną Aragońską (re
prezentowaną przez późniejszego męczennika Johna Fishera), a przypadającym na 
lata 1527-1530, tradycyjne struktury i relacje nie były jeszcze otwarcie kwestiono
wane, choć u schyłku tego okresu w apelu do uniwersytetów pojawiały się już wy
raźne sugestie o potrzebie ograniczenia wpływu papiestwa. W drugim etapie, który 
przypada na lata 1531-1532, negowane już są uprawnienia właścicielskie Kościoła 
i zapada decyzja o ograniczeniu dochodów papieża; konwokacja duchowieństwa 
w Yorku akceptuje deklarację przyjętą w lutym 1531 r. przez zgromadzenie ducho
wieństwa w Canterbury, zgodnie z którą król jest jedynym protektorem i najwyższą 
głową (supreme head) Kościoła tak dalece, jak pozwala na to prawo Chrystusa (so 
far as the law of Christ allows', in quantum per Christi legem licet)', Izba Gmin 
przygotowuje Supplication against the Ordinaries (1532, uznawany za „rok pod
dania się kleru”); duchowieństwo zostaje zmuszone do wyznania lojalności 
(Submission of the Clergy, 1532); monarcha zastrzega sobie prawo sankcjonowania 
wszelkich uchwał podejmowanych przez kler zebrany w konwokacji (duchowień
stwo rezygnuje zatem z prymatu lub niezależności w zakresie „ustawodawstwa”) 
oraz przeglądania norm kanonicznych i ewentualnego wstrzymywania ich wyko
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nywania w Anglii, stając się tym samym de facto, choć jeszcze nie de jure, najwyż
szym prawodawcą i sędzią Kościoła w Anglii. W trzecim etapie, przypadającym 
na lata 1532-1533, charakteryzującym się otwartym już zerwaniem z papiestwem 
i atakiem na nie, wydany zostaje pierwszy Act of Annates (1532; parlament utrzy
muje wprawdzie annaty, przyznaję jednak monarsze prawo ich nieprzekazywania 
Rzymowi, zarazem uznając, że papież nie może w odwecie odmawiać konsekro
wania biskupów ani ekskomunikować Anglików) oraz Act in Restrain of Appeals 
(1533; ograniczenie możliwości składania apelacji do papieża związane z kwestio
nowaniem jurysdykcji rzymskiej wobec wydania nie przez papieża Klemensa VII, 
lecz przez Thomasa Cranmera (1489-1556, od 1532 r. pierwszego protestanckie
go arcybiskupa Canterbury) w dniu 23 maja orzeczenia unieważniającego małżeń
stwo Katarzyny i Henryka, który wcześniej już zawarł związek małżeński z Anną 
Boleyn, ukoronowaną 1 czerwca); król uznany zostaje za „cesarza” (co traktuje 
się we współczesnej literaturze jako „deklarację narodowej suwerenności Anglii”), 
choć nie zostaje jeszcze negowana względna niezależność duchowieństwa, sko
ro hierarchowie zachowują prawo sądzenia osób stanu duchownego. Wreszcie 
w czwartym etapie, trwającym od 1534 do 1536 r., wydanych zostaje kilka aktów 
prawnych (uznawanych niekiedy za ustanawiające jedną z najbardziej bezwzględ
nych tyranii religijnych'6) decydujących o ostatecznym ustanowieniu zwierzch
nictwa króla nad Kościołem z 1534 r. (w tym dopiero roku, dziesięć miesięcy po 
orzeczeniu Cranmera, Stolica Apostolska ogłasza odmienną decyzję o małżeń
stwie Henryka i Katarzyny, co zdecydowało o decyzji parlamentu o ostatecznym 
zerwaniu z Rzymem). Pierwszym z nich jest Act for the Submission of the Clergy, 
z którym wiąże się zmianę fundamentalną, statut potwierdza bowiem wcześniejsze 
podporządkowanie duchowieństwa królowi i generalnie zakazuje składania apela
cji do papieża (ma je teraz rozpatrywać komisja królewska); drugim dokumentem 
jest Act in Absolute Restraint of Annates, zakazujący płacenia annatów Rzymowi 
i przenoszący na króla uprawnienie do nominowania biskupów, których konsekro
wać ma arcybiskup; trzecim - Dispensations Act, który wstrzymuje wszelkie inne 
opłaty na rzecz papiestwa, uznając zarazem, że dyspensowanie od wymagań pra
wa kanonicznego należeć ma tylko do arcybiskupa Canterbury; czwartym - First 
Succession Act, ustalający, że tytuł po Henryku VIII winien - wbrew stanowisku 
papieża, nieuznającego rozwodu z Katarzyną - przypaść potomstwu jego i Boleyn 
(kolejne akty określające porządek sukcesji pochodzą z lat 1536 i 1544); wresz
cie piątym Act of Supremacy, na mocy którego król staje się Najwyższą Głową 
Kościoła Anglii (Supreme Head of the Church of England), wspólnoty wiernych 
zwanej teraz Anglicana Ecclesia'1. Kolejne trzy dokumenty (Act of First Fruits and 

16 J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, przeł. L. i H. Kühn, t. II, Warszawa 
1964, s. 304.

17 Charakterystyczne jest to, że dokument nazywający króla suwerenem korzystającym 
z pełnej władzy i autorytetu, m.in. w zakresie ścigania i karania wszelkich błędów i herezji, upo-
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Tenths annexes old papal taxes to the Crown, Treason Act oraz Act Extinguishing 
the Authority of the Bishop of Rome) jedynie potwierdzały decyzje poprzednie, 
dopełniając dzieło zerwania z Rzymem.

Podobnie jak cesarz Konstantyn Wielki, stanowiący dla Henryka VIII często 
przywoływany punkt odniesienia, angielski władca miał teraz udzielać przyzwole
nia na gromadzenie się biskupów, ogłaszanie kanonów, a nawet sądzenie duchow
nych, zyskując tym samym nie tylko prymat legislacyjny nad Kościołem, ale i ju
rysdykcyjny nad jego hierarchami, dwa rodzaje zwierzchnictwa bronione przez 
papieży, dzięki którym głowa Kościoła uniwersalnego mogła dokonywać wykładni 
norm wiążących chrześcijan, osądzać ich, a niekiedy nawet (dzięki posiadaniu pry
matu jurysdykcyjnego odnoszącego się do wszystkich członków wspólnoty) zwal
niać poddanych od posłuszeństwa władcom świeckim już to z powodu ich grzechu, 
złamania normy obowiązującej wszystkich członków Kościoła jako całości jedy
nie jurydycznej, już to ich nieużyteczności dla Kościoła jako całości o politycznym 
również wymiarze. Angielski władca stawał się najwyższym na ziemi zwierzchni
kiem Kościoła angielskiego, zyskiwał wszelkie prawo badania, odrzucania, [...] 
reformowania, tłumienia [...] wszelkich błędów, herezji, nadużyć [...], które po
winny lub mogą być prawnie zreformowane przez władzę czy jurysdykcję kościelną 
[...] nie biorąc pod uwagę zwyczajów, obyczajów, obcych ustaw, wszelkiego obce
go zwierzchnictwa. Dzięki temu stawał się on już nie tylko „cesarzem we własnym 
państwie”, ale i jedynym zwierzchnikiem niezwiązanego z papiestwem Kościoła 
Anglii, uwalnianego wraz ze swym najwyższym zwierzchnikiem na ziemi od orze
czeń sprawującego prymat nauczycielski i jurysdykcyjny Ojca Świętego* 18 19.

ważnia go też do reformowania i porządkowania spraw Kościoła nie tylko ze względu na po
trzebę ochrony religii Chrystusa, ale także konieczność zachowania pokoju i jedności królestwa, 
zarazem unieważniając wszelkie zwyczaje, prawa oraz pretensje władców zewnętrznych.

18 Już drugi Act of Annates (1534) przyznawał królowi możność sprawowania pełnej kon
troli nad nominacjami hierarchów Kościoła, bo choć nadal mieli oni być wybierani przez człon
ków kapituł katedralnych (cathedral chapters), to zatwierdzanie wyboru stawało się jego pre
rogatywą.

19 J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 303-304. Zauważywszy, że zno
szenie klasztorów, powrót ich posiadłości do korony, wprowadzenie wizytacji urzędników kró
lewskich w miejsce wizytacji biskupów celem kontroli dyscypliny duchowieństwa stanowiły do-

Obok Aktu supremacji na uwagę zasługują dwa kolejne akty normatywne: 
pierwszy z nich ponawiał akt o sukcesji, ogłoszony uprzednio w dniu 1 maja 1534 
roku, i domagał się od wszystkich dorosłych przysięgi wierności „ wyłącznie maje
statowi króla, a nie jakiejś obcej władzy", narzucając wszystkim poddanym wyrze
czenie się jurysdykcji Kościoła rzymskiego. Drugi dokument wciągał na listę zdrad 
już samo tylko powiedzenie, że król jest „ schizmatykiem, heretykiem czy [co szcze
gólnie warto zapamiętać] tyranem Od tego momentu począwszy katolicy, którzy 
pozostali wierni swej religii, mogli być prześladowani nie tylko jako dysydenci, lecz 
także jako zdrajcy kraju'9.
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Wykraczając poza przedstawiony obraz czterech etapów, dodajmy, że w lite
raturze uznaje się, iż dopiero Act of Proclamations z 1539 r. stanowi jednoznacz
ną ekspozycję idei erastiańskiej20, czyniąc monarchę władcą nawet potężniejszym

pełnienie tej nieograniczonej interwencji, jaką władza świecka objęła organizm Kościoła, Leder 
formułuje jednoznaczną konkluzję: Jasne jest, że jedynym powodem tego rodzaju przewrotu reli
gijnego był interes oraz namiętności króla. Żadna inna reformacja nie była tak dalece pozbawio
na w swym założeniu pobudek duchowych. Była ona wyłącznie dziełem panującego i racji stanu. 
Mimo wszystko Henryk VIII starał się uzasadnić swoją politykę na płaszczyźnie intelektualnej, 
najbardziej nas interesującej w niniejszej publikacji. Współpracując z ministrami i publicystami 
próbuje uczynić ze schizmy, jak piszę Pierre Janelle, „pewien twór, który by zadowolił uświa
domione warstwy narodu, a równocześnie był systemem zwartym, opartym na tradycji ” (tamże, 
s. 304-305).

20 Erastanizm to nazwa koncepcji religijno-politycznej dotycząca zależności Kościoła od 
państwa, wypracowana przez Thomasa Erastusa (Erasta, właśc. Thomasa Liibera lub Liebera, 
1524-1583), nawiązującego do ustaleń Ulricha Zwingliego: uznając, że hierarchowie Kościoła 
otrzymują wszelkie uprawnienia (w skrajnej wersji nawet do szafowania sakramentami) od 
władców świeckich, erastianie przekonują nie tylko, że pasterze Kościoła nie mogą rościć pre
tensji do zwierzchnictwa nad władcami świeckimi, ale także że można apelować od ich orzeczeń 
do władców świeckich. Erastus, autor opublikowanego po jego śmierci dzieła Explicatio gra- 
vissimae quaestionis, utrum excommunicatio, quatenus religionem intelligentes et amplexantes 
a sacramentorum usu, propter admissum facinus arcet, mandato nitatur divino, an excogitata 
sit ab hominibus (Basileae 1589), polemizował z głównym nurtem kalwińskim, uzasadniają
cym istnienie silnej władzy kościelnej, oraz wspierał elektora Palatynatu Fryderyka III w jego 
walce z luteranami i katolikami. W szczególności, w czasie debaty w Heidelbergu w 1568 r., 
skrytykował tezę angielskiego teologa George’a Withersa, bronioną także przez kalwinów 
Olevianusa i Ursinusa, iż duchowni posiadają „władzę dyscyplinowania” członków Kościoła 
i są uprawnieni do stosowania ekskomuniki również wobec władców świeckich. Głosząc, że 
misja Kościoła ogranicza się do przepowiadania Ewangelii, Erastus negował możliwość sto
sowania przez duchowieństwo sankcji odsunięcia członków Kościoła od sakramentów, podno
sząc, że w państwie chrześcijańskim, którego członkowie podlegają dwóm autorytetom (niewi
dzialnemu autorytetowi Boga i stosującemu sankcje dyscyplinarne, widzialnemu autorytetowi 
władców świeckich) nie mogą istnieć dwie władze porządkujące. W takim państwie przemoc 
może stosować jedynie władza świecka, funkcje duchowieństwa ograniczają się bowiem do na
uczania; w państwie jednak, w którym władzę świecką sprawują niechrześcijanie, Kościół może 
tworzyć własne sądy i własne urzędy, które jednak nie mogą nakładać ekskomuniki. Doktryna 
Erastusa, traktowana niekiedy jako kontynentalna odmiana cezaropapizmu bizantyjskiego, zwal
czana była nie tylko przez katolików, ale także przez kalwinów i angielskich prezbiterian, bro
niona zaś przez myślicieli protestanckich krytykujących ortodoksyjny kalwinizm i katolicyzm. 
Argumentacja Erastusa wpłynęła na refleksję indywidualistyczną i koncepcje negujące autory
tet władzy kościelnej (kwakrzy, kongregacjonaliści, baptyści), pogłębiając przekonanie świec
kich parlamentów i trybunałów, że posiadają one władzę najwyższą, sięgającą także dziedziny 
religijnej. Ostatni element, przypisujący władzy świeckiej uprawnienia w dziedzinie religijnej, 
podkreślany był szczególnie w heterodoksyjnym niderlandzkim nurcie kalwińskim zwanym ar- 
minianizmem i w wypowiedziach licznych myślicieli działających na Wyspach Brytyjskich od 
początku XVII w., jak król Jakub VI (I) Stuart oraz Edward Forset, Henry Parker i John Seiden, 
a jego elementy pojawiają się zatem również w gallikanizmie. Erastianizm, połączony z kon
cepcją uzasadniająca władzę mianowania biskupów przez władców świeckich, wzmacniał teorie 
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w Kościele niż w państwie, bo znosząc wszelki wpływ zgromadzeń duchownych 
na treść jego woli przez uznanie, że nie musi on respektować norm przez nie usta
lanych, mimo że w planie politycznym miało go wiązać istniejące prawo i miał 
działać w parlamencie jako jego część21. Aktem z 1539 r. parlament nadał monar-

episkopalizmu i terytorializmu, uzasadniające m.in. rozwiązania pacyfikacyjne w podzielonych 
wyznaniowo i politycznie Niemczech oraz określające stanowisko władców angielskich zwłasz
cza na przełomie XVI i XVII w. Niekiedy bywał on łączony z ideą tolerancji religijnej, wraz 
z nią uzasadniając nowy fundament jedności politycznej państw, którego obywatele pozostawali 
członkami różnych Kościołów. Dla Sćbastiena Castelliona i Pierre’a Bayle’a, Christophera St 
Germana i Francisa Bacona (ale i dla francuskich „polityków”) prawo państwowe miało nor
mować społecznie istotne zachowania pozostających w danej wspólnocie politycznej protestan
tów, katolików i ateistów i dlatego musiało zostać pozbawione założeń religijnych różnicują
cych ich stanowiska. Warto jednak dostrzec, że erastianizm przywoływany był w dwóch jakże 
odmiennych intencjach: jednym - choćby francuskim „politykom” - służył jako uzasadnienie 
dla zaprowadzenia tolerancji świeckiej, drugim - np. publicystom henrycjańskim - dla zapro
wadzenia nietolerancyjnego, groźnego i dla katolików rzymskich, i dla protestantów - reżimu 
wyznaniowego. Dopowiedzmy za Lederem, że Henryk VIII nie miał żadnych korzyści z tolero
wania w królestwie różnowierstwa. Po zerwaniu z Rzymem czuł, że chcąc panować nad „swoim 
Kościołem ", musi zachować jedność religijną. Zapewne niechętny wobec rozmaitości wzajem
nie zwalczających się propozycji protestanckich postanowił pozostać przy rytuałach katolickich, 
zrywając jednak z papiestwem. „Akt niwelujący różnice przekonań” z 1539 r., określający słyn
ne „sześć artykułów”, groził karą spalenia na stosie każdemu, kto neguje dogmat transsubstan- 
cjacji, uznawał za zbyteczne przyjmowanie komunii pod dwiema postaciami, zabraniał wstępo
wać w związki małżeńskie księżom, zakonnikom i byłym zakonnikom, wreszcie zachowywał 
Msze prywatne i prywatną spowiedź, szedł tedy wyraźnie wbrew oczekiwaniom sprzyjającym 
protestantyzmowi najbliższych nawet współpracowników króla, jak Cranmer, zresztą już w na
stępnym roku oskarżony o herezję i ścięty; w 1540 r. straconych zostało wielu tak katolików, jak 
i protestantów, co potwierdzało fakt, iż prawo obywatelstwa w Anglii ma tylko jedna religia - re- 
ligia króla. Przypominając o kolejnych aktach monarchy skierowanych przeciwko protestantom, 
zwłaszcza anabaptystom, Leder znacząco konkluduje: Żaden zaiste monarcha nie potrafił lepiej 
wprowadzać w życie, i to w najsurowszej formie, polityki erastiańskiej [niż Henryk VIII], choć 
wówczas nie nosiła ona jeszcze tej nazwy. Rzymski katolik, luteranin, zwinglianin, anabaptysta, 
słowem żaden dysydent nie znalazł łaski u króla poza wyznawcami jego własnej religii; war
to jednak dodać, że szczególnie traktowani byli katolicy, skoro - zgodnie z ustawodawstwem 
z roku 1534 - tylko oni podlegali rodzajowi śmierci stosowanemu wobec zdrajców (J. Leder, 
Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 309-310). Zob. szerzej A. Bonnard, Thomas 
Eraste et la discipline ecclésiastique, Lausanne 1894; J. N. Figgis, Erastus and Erastianism, 
„Journal of Theological Studies” 1901, 2; R. Hermann, Die Probleme der Exkommunikation 
bei Luther und Thomas Erast, Roma 1955; R. Wesel-Roth, Thomas Erast. Ein Beitrag zur 
Geschichte der reformierten Kirche und zur Lehre von der Staatssouveränität, Lahr-Baden 1954 
oraz J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, zwłaszcza t. II, s. 47-48.

21 Zmiany wprowadzane w tym zakresie śledzą m.in. P. Collinson (The Birthpangs 
of Protestant England: Religious and Cultural Change In the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries, London 1988); R. Rex (Henry VIII and the English Reformation, London 1993), 
D. MacCulloch (Henry VIII and the reform of the Church, [w:] The Reign of Henry VIII: 
Politics, Policy and Piety, red. tenże, London 1995) oraz G. Nicholson (The Act of Appeals 
and the English Reformation, [w:] Law and Government under the Tudors, red. C. Cross i in., 
Cambridge 1988).



204 Rozdział III

sze w stosunku do Kościoła Anglii pełnię władzy jurysdykcyjnej i legislacyjnej 
(prawodawczej) tak w zakresie ustalania norm dotyczących dyscypliny, jak i de
cydowania o treści dogmatów (problem prymatu nauczycielskiego)22. W opinii 
niektórych badaczy, już jednak decyzje zapadłe w 1534 r. zdają się jednoznacznie 
wskazywać na pełną zależność hierarchów Kościoła Anglii i wszystkich jego człon
ków od - w ostatecznej instancji - orzeczeń „Najwyższego Zwierzchnika”, jedynej 
„Głowy” wspólnoty wiernych obejmującej wszystkich Anglików; zależność człon
ków Kościoła od tego, który nie był osobą duchowną i dlatego nie miał upraw
nienia do konsekrowania biskupów i szafowania sakramentami (potestas oridinis); 
nie był „Najwyższym Kapłanem Kościoła Anglii”. Erastianizm obecny jest w nich 
przynajmniej w zarodku, być może - jak zauważają niektórzy - pod wpływem ob
serwacji i opartych na nich uzasadnień znajdowanych w dziełach Machiavellego 
(jego Księcia miał studiować Cromwell kilka lat wcześniej, nie dostrzegając, że 
florencki pisarz był jednak republikaninem i wspomniane dzieło poświęcił opisowi 
„sytuacji przedpolitycznej”, wyjątkowej w istocie, nie takiej, w jakiej znajdował się 
Henryk VIII), Marsyliusza z Padwy (o którym wspomnimy w innym miejscu) czy 
- w pewnym zakresie - niecytowanego jednak Johna Wycliffa (w tym przypadku 
ograniczenie wynikało z przyjęcia przez tego autora tez niebezpiecznych, choćby 
o utracie tytułu w razie pozostawania przez władcę w grzechu śmiertelnym)23.

22 Figgis dowodzi, że akty nie tylko Henryka VIII, ale i Elżbiety I ujawniają, że submissio 
cleri było następstwem traktowania władcy świeckiego jako wyposażonego w uprawnienie do 
arbitralnego traktowania związków religijnych w jego państwie, a co za tym idzie przejawem 
negowania uprawnień Kościoła wskutek traktowania narodu jako jednej korporacji poddanej 
jednej jurysdykcji oraz jednemu systemowi dyscypliny. W takich warunkach musiano traktować 
jako niebezpieczne dla państwa przyzwanie władzy duchowej jakiejkolwiek dozy niezależno
ści. Dlatego, jak w Szkocji w 1582 roku, możliwe było żądanie, by w żadnym razie nie wiązać 
się z „papistami” jako negatorami więzi narodowej umacnianej jedynie przez wyznanie formu
łowane ostatecznie przez Koronę. Takie rozumowanie uzasadniało jednak pretensje państwa do 
wkraczania w życie obywateli gwoli zaprowadzenia jedności dyscypliny. Zarówno szkocki pre- 
zbiterianizm (a i - jak się wydaje - analizowany w innym szkicu Anglik Goodman w 1558 r.), 
jak i katolicyzm zmierzały w tym samym kierunku: do poddania władzy świeckiej władzy du
chowej i uczynienia tej ostatniej ostatecznym arbitrem działań politycznych. W Anglii żądania 
te były trudne do realizacji, bowiem nawet w wiekach średnich poddani stawali po stronie mo
narchy w sporach z papiestwem i odróżniali sfery przynależne obu władzom. Dlatego także tu
taj, podobnie jak we Francji, konieczne było wskazanie koncepcji, która przeciwstawiłaby się 
żądaniom katolickim i prezbiteriańskim, uzasadniając pełne zwierzchnictwo króla (J. N. Figgis, 
Studies ofPolitical Though From Gerson to Grotius 1414-1625, Cambridge 1923, s. 149).

23 Zob. np. J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 305-306. Dawniejsze 
pisma, jak bardzo ważne w okresie sporu o inwestyturę dzieło „anonima z Yorku”, nie były 
wówczas przywoływane przez królewskich publicystów. Wyjątkowo też pojawiały się wypowie
dzi eksponujące dawny, zapoznany jednak z czasem, sposób ujmowania chrześcijan jako skon
centrowanych na porządku pozadoczesnym, dla których mało znacząca była przynależność do 
„państwa ziemskiego”. Lecler kojarzy jedną z takich wypowiedzi z opcją wyłącznie anabapty
stów, przywołując fragment potępionego na synodzie biskupów angielskich w 1530 r. The Sum 
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Zaznaczając jedynie w tym miejscu istnienie apologii pozycji króla jako 
zwierzchnika Kościoła przygotowanej już w 1528 r. przez luteranina Williama 
Tyndale’a, w istocie idącego tropem analiz protestantów kontynentalnych, za
uważmy, że w najnowszej literaturze eksponuje się w pierwszej kolejności nie tyle 
próby zestawiania Henryka VIII z cesarzem Konstantynem, władcą doby Soboru 
Nicejskiego, ile próby - stwierdzane często w wypowiedziach ówczesnych publicy
stów - kojarzenia go ze starotestamentowym królem Dawidem24 25 i innymi władcami 
opisywanymi w księgach biblijnych, sprawującymi władztwo nad wszystkimi pod
danymi, także duchownymi. Zwraca się więc uwagę, że materiały przygotowane 
dla poparcia pretensji Henryka na przełomie lat 20. i 30. XVI w. zebrane w Collec
tanea saris copiosa, przedstawione oficjalnie dopiero w 1534 r. (już zatem w okre
sie schizmy) w zmienionej formule jako Opus eximium de vera differentia regiae 
potestatis et ecclesiasticae et quae sit ipsa veritas ac virtus utrusque (Londini 1534, 
przypisywane Edwardowi Foxe’owi (14967-1538), od 1535 r. biskupowi Hereford), 
prezentują króla przy użyciu kategorii biblijnych, nieuwzględniających tezy gło
szonej w wiekach średnich przez hierarchów Kościoła, wytoczonej najpóźniej 
przez papieża Grzegorza VII w połowie XI w., o potrzebie zachowania niezależ
ności uniwersalnej wspólnoty duchowej uosabianej przez papieża nie tylko w ce
sarstwie, ale także w scentralizowanych, a choćby „narodowych” partykularnych 
całościach politycznych. O ile Foxe ograniczył się do zestawienia tekstów biblij
nych, patrystycznych i historycznych przemawiających na korzyść zwierzchnictwa 
królów nad Kościołem, o tyle dwaj kolejni publicyści: biskup Coventry i Lichfield 
Richard Sampson (14707-1554, bliski współpracownik kard. Thomasa Wolsey’a, 
autor Oratio, quae docet, hortatur, admonet, potissimum Anglos, reggae dignitati 
cum Primus ut obediant, quia verbum Dei praecipit) i omawiany szerzej poniżej 
Stephen Gardiner (w De vera obedientia) przygotowali już teksty (także wydane 
w latach 1534-1535) o wartości daleko poważniejszej, zdaniem Ledera w pewnej 
mierze odbiegające od treści bliskiej współczesnym protestantom kontynentalnym, 
zbliżające się daleko bardziej ku koncepcji erastiańskiej - ius in sacra, niż ku kon
cepcji luterańskiej czy melanchtońskiej - cura religionis15. O ile pierwsi reformato

of Scriptures, jako że autor tego dziełka uznawał, iż chrześcijanie nie mają nic wspólnego z mie
czem ani z prawem, gdyż ani to nie jest im potrzebne, ani nie przynosi korzyści. Miecz ziemski 
nie należy do królestwa Chrystusowego, ponieważ w królestwie tym [niby w państwie Bożym 
św. Augustyna albo „wspólnocie o walorze wyłącznie duchowym”] panuje wyłącznie dobro 
i sprawiedliwość (tamże, s. 311-312).

24 Zob. zwłaszcza tekst Pameli Tudor-Craig Henry VIII and King David ([w:] Early 
Tudor England: Proceedings of the 1987 Harlaxton Symposium, red. D. Williams, Woodbridge 
1989).

25 J. Lecler, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 308. Apologetą triumfującego 
już erastianizmu miał się stać John Bekinsau, który w pracy De supremo et absoluto regis impe
rio z 1546 r. dowodził, że królowie posiadają „na swym terytorium (in sua ditione) najwyższą 
i nieograniczoną władzę w Kościele (supremum et absolutum ius in Ecclesiam) ", otwarcie uzna
jąc ius in sacra, a nawet formułując główną zasadę terytorializmu (tamże).
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rzy na kontynencie mieli uważać panującego ewangelickiego przede wszystkim za 
dostojnego członka wspólnoty chrześcijańskiej, z uwagi na tę pozycję obarczonego 
szczególnymi zadaniami, obowiązanego otoczyć staranną opieką religię, przestrze
gać obu tablic Starego Zakonu, popierać reformę, czuwać nad oświeceniem wier
nych, ścigać heretyków, który staje się raczej strażnikiem niż panem w Kościele, 
o tyle publicyści wspierający Henryka zmierzali już w innym kierunku: kładąc na
cisk na ideę władzy i na pozostającą w związku z nią ideę posłuszeństwa ze strony 
duchowieństwa i ludzi świeckich, kierowali uwagę nie na powinności zwierzchnika, 
lecz na powinności jego poddanych, także duchownych26.

26 Tamże, s. 307. Przytoczmy fragment wywodu Gardinera, by unaocznić kierunek dążeń 
publicystów wyznaczony już w latach 1534-1535: Kazano nam słuchać. To nasza powinność. 
Jeśli ją chcemy wypełnić z Bożą i ludzką pomocą, winniśmy dać dowód pokory ducha, stosując 
się przez miłość do Boga do wszystkich nakazów, choćby one były dla nas uciążliwe. Nie staraj
my się dociekać, czy jakiś władca, pan lub mąż ma prawo lub obowiązek rozkazywać innym. Bo 
jeśli nawet który z nich przywłaszczył sobie lub też otrzymał od kogoś więcej praw, niż to jest 
słuszne i sprawiedliwe, ma on nad sobą Boga, który go za to osądzi i uniewinni lub potępi (cyt. 
za: tamże, s. 308). Zdaniem Ledera, Gardiner ma w swym dziele apologetycznym eksponować 
- bliską także Grotiusowi - analogię funkcji spełnianej przez Kościół oraz funkcji spełnianych 
przez lekarzy i uniwersytety; w każdym przypadku, dotyczącym i lekarzy ciał, i lekarzy dusz, 
mają oni podlegać władcy świeckiemu (tamże).

Dokonana w 1538 r., zatem w roku poprzedzającym Act of Proclamations, eli
minacja kultu zabitego przed wiekami z rozkazu króla Anglii św. Thomasa Becketa 
była symbolem rozstania się nowego Kościoła narodowego z nieaktualną tezą śre
dniowieczną, a zarazem znakiem usuwania wszelkich „autorytetów duchowych” 
wiążących lub zdolnych oceniać poczynania władcy, jak i świadectwem obowią
zywania tezy o bezwarunkowym posłuszeństwie jego rozkazom każdego członka 
wspólnoty, nawet kościelnego hierarchy pozostającego na terytorium podlegają
cym monarszej jurysdykcji. Istotnie, w pracach pisanych przez wspierających kró
la Sampsona i Cuthberta Tunstalla znajdujemy nie tylko wywody dotyczące braku 
jurysdykcji papieskiej wobec członków Kościoła Anglii, ale także nieobecność ar
gumentów wytaczanych w dawnych sporach, przy jednoczesnym odwoływaniu się 
do racji opieranych na tekstach klasycznych, pisanych w czasach przedchrześcijań
skich, jakby humaniści dostarczali ich właśnie w związku z potrzebą znalezienia 
punktu oparcia dla prymatu władcy świeckiego. Wiele jest w pracach obu wymie
nionych publicystów przypadków porównywania Henryka do Dawida: jednak na 
wzór reformatorów kontynentalnych Sampson (w pewnej mierze podobnie jak zna
ny nam już Dudley) podkreślał w pierwszej kolejności ciążącą na władcy powin
ność „poprawiania” duchownych zaniedbujących obowiązek właściwego prowa
dzenia wyznawców Jedynego Boga. Tunstall orzeka jeszcze wyraźniej, że Henryk 
ma kontynuować dzieło dobrych królów Judei i Izraela, działać [we wspólnocie, 
która dzięki analogii zyskuje walor „ludu wybranego”] jako najważniejszy i najlep
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szy król Izraela, postępując tak, jak winni postępować wszyscy dobrzy monarcho
wie chrześcijańscy11.

27 Zob. szerzej R. Rex, Henry VIII and the English Reformation, s. 143 i n. Zdaniem tego 
autora, publicyści wspierający Henryka korzystali z tekstów starotestamentowych w innym 
celu niż protestanci, o ile bowiem tamci znajdowali w nich Boże Objawienie, o tyle Sampson 
i Thunstall pragnęli wskazać podrzędną rolę kapłanów, by osłabić stanowisko „papistów”. 
Odwołania do tekstów starotestamentowych, osobliwie do opisywanych w nich przykładów 
„władców bożych”, były zresztą stałym elementem retoryki także po śmierci Henryka VIII, rów
nież wówczas, gdy m.in. Thunstall popadł w niełaskę: abp Cranmer pokładał wielkie nadzie
je w następcy zmarłego króla, Edwardzie VI, nazywając go „nowym Jozjaszem, reformatorem 
ludu wybranego”, nakierowując jego uwagę na zwalczanie pozostałości „rzymskiego bałwo
chwalstwa” i przydając mu jako doradców Bucera i Petera Martyra Vermigliego, niechętnych 
duchowieństwu, przypisujących jedynie władcy świeckiemu dzieło reformowania także religii 
na wzór królów starotestamentowych.

28 Tamże, s. 213.

Zestawienia Henryka i Dawida były o tyle istotne, że szersza niż dotąd pu
bliczność mogła poznać dzieje starotestamentowe dzięki ich przekładowi na język 
angielski, dokonanemu za zgodą monarchy i przybliżającemu jego poddanym nie 
tylko racje posłuszeństwa wymaganego przez Boże przykazania (na co zwraca się 
uwagę, analizując przekłady Biblii dokonane przez angielskich luteranów), ale tak
że wzorzec władcy świeckiego, który wpływa na zachowania duchownych, a na
wet ma ich za wykonawców swej woli. Można nawet dowodzić, że treść tekstów 
Starego Testamentu (mimo stosunkowo częstego akcentowania przez krytyków 
tendencji absolutystycznej zastrzeżeń zawartych w Pierwszej Księdze Samuela, 
które przedstawiały niebezpieczne następstwa ustanowienia króla) towarzyszyła in
nym czynnikom utwierdzającym dążenie do umocnienia monarchii henrycjańskiej. 
Richard Morison, pobierający nauki od humanistów chrześcijańskich, uwzględniał 
przecież nie tylko ten element, gdy wzywał monarchę, by nie wywodził ze swego 
tytułu (jak niektórzy jego poprzednicy) przyzwolenia na podejmowanie dowolnych 
działań, lecz stawał się „pełnym królem”, działającym odpowiednio do wymagań 
stawianych przez Boga, by był jako dobrzy władcy starotestamentowi wsłuchują
cy się w polecenia Jedynego Prawodawcy. Morison wskazywał przy tym na szcze
gólną bliskość, wręcz intymną więź łączącą króla z Bogiem, usprawiedliwiającą 
jego uprawnienie do zmieniania niesłusznych lub niesprawiedliwych norm, traktu
jąc Kościół jako wspólnotę jedynie „uzupełniającą” wspólnotę polityczną, nie zaś 
odrębną ani od niej wyższą, w ten sposób występując tak przeciwko stanowisku 
papalistycznemu lub hierokratycznemu, jak i przeciwko dualizmowi jakże często 
podnoszonemu w XVI w.27 28.

Tenże Morison, przyjaciel pozostających w Kościele rzymskim Pole’a i Star- 
key’a, uchodzi za jednego z najwcześniejszych w Anglii zwolenników innej wersji 
humanizmu niż honorowana przez tamtych, bliższej Machiavellemu niż Erazmowi. 
Jest on autorem nie tylko napastliwych krytyk kierowanych pod adresem uczestni
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ków Pielgrzymki Łaski w A Remedy for Sédition i A Lamentation in which is she- 
wed what Ruyne and destruction cometh of séditions rébellion z 1536 r., ale także 
znacznie wcześniejszych prób uzasadnienia planów rozwodowych króla i jego po
zycji jako zwierzchnika Kościoła narodowego29. Morison nie znał już ograniczeń 
uwzględnianych przez Pole’a, wynikających z trwania przy wizji jednej wspólnoty 
chrześcijańskiej o jednym jej właściwym ładzie normatywnym, a koncentrując się 
na relacji króla-prawodawcy do Boga nie wiązał go równie mocno z wymaganiami 
prawa Bożego, jak autorzy protestanccy, mógł więc zbliżać się do pozycji przyję
tej przez florenckiego „realistę” i chwalić jego „rozumną tezę”, iż biskupi powin
ni być posłuszni świeckiemu władcy podobnie jak lud. Tezę tę uznał za własną, 
wspierając ją nawet wprost „argumentem z autorytetu” Machiavellego, a nie „z au
torytetu” skłonności przyrodzonych lub Pisma Świętego. Być może rację ma raczej 
Raab niż Morris i Zeeveld przekonujący, iż Morison wykorzystywał tak argumenty 
Machiavellego, jak i św. Augustyna, uwzględnianego wszak przez wielu chrześci
jańskich humanistów, jednak problem ten możemy uchylić stwierdzając, że nie
zależnie od naturalności lub nienaturalności negującej ład stworzony przez Boga, 
stanowiących punkty wyjścia odpowiednio humanisty florenckiego i myśliciela 
chrześcijańskiego, angielski autor wytacza jako główną rację na rzecz bezwzględ
nego posłuszeństwa władcy potrzebę posiadania zwierzchnika przez pożądliwego 
człowieka niemającego naturalnej dążności do życia wspólnotowego, skłonnego do 
sporów, konfliktów i ciągłego zmagania się z innymi, słowem do chaosu, z którego 
wydźwignąć go może jedynie władca świecki korzystający z przymusu; władca jed
nak - w tym miejscu różnica staje się bardziej widoczna - który realizuje władztwo 
pochodzące ostatecznie od Boga, będące jednak „koniecznym warunkiem istnienia 
życia społecznego”30. Wydaje się, a treść An Exhortation to styrre all Englyshe men 
to the defence of theyr counteye z 1539 r. wskazuje na to najbardziej dobitnie, że 
Morison korzystał z obu odniesień; że również jego uzasadnienie istnienia władzy 
politycznej i usunięcie wszelkich racji nieposłuszeństwa wobec niej miały podsta
wy uwzględniane przez św. Augustyna, to znaczy Bożą wolę i „konieczny warunek 
istnienia życia społecznego”. W tekście z 1539 r. na pierwszy plan wysunięty jest 
z pewnością „argument z woli Bożej” jako racji „istnienia życia społecznego”, sko
ro Morison powiada, że Bóg pozostaje z tymi, którzy postępują w sposób prawy 

29 W. G. Zeeveld, Foundations of Tudor Policy, Cambridge, Mass. 1948, s. 180-182.
30 F. Raab, The English Face of Machiavelli. A Changing Interpretation 1500-1700, 

London-Toronto, s. 34-35. Raab ma też z pewnością rację, gdy dodaje, że o ile dla Pole’a 
Machiavelli był prawdziwym wrogiem ludzkości, o tyle dla jego przyjaciela Morisona, który 
jednak przeszedł na stronę Henryka VIII, florencki autor był wnikliwym obserwatorem rzeczy
wistości, stroniącym od wszelkiego „idealizmu”, a w każdym razie dostarczającym ważnych 
argumentów pozwalających wykazać znaczenie władzy; zdaniem wspominanego badacza, 
Morison miałby w końcu przywoływać „wyższy autorytet Boga” jedynie dla skuteczności pro
pagandy uprawianej na zlecenie Henryka VIII i Thomasa Cromwella (tamże, s. 35).
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i nigdy ich nie opuści, a nic nie jest bardziej obrzydliwe i dla Boga, i dla człowieka, 
jak czyjś sprzeciw wobec Jego woli; w innym zaś miejscu dodaje, przekraczając 
stanowisko Augustyna, by wzmocnić pozycję monarchy: To Bóg ustanawia królów, 
panujących i rządzących, rozkazuje ich słuchać, podobnie jak dzieci słuchać mają 
rodziców, dopowiadając jednak, iż jeśliby ludzie tak łatwo rozpoznawali zagroże
nie dla istnienia ciała politycznego (bodye polytike), jak zdolni są je rozpoznawać 
dla ciała naturalnego, to nie potrzebowaliby tak bardzo przykazania Bożego, by 
słuchać i miłować władcę^'. W końcu, stale podkreślając powinność posłuszeń
stwa wynikającą również z rozkazu Boga, osobliwie odnoszącego się do władania 
sprawowanego przez tych, którzy korzystają z tytułu wynikającego z urodzenia, 
przyznaję, że wola Boga jest wszechpotężna, że prawa ustanawiane przez nią mu
szą być respektowane przez każdego człowieka, tak samo jednak jak muszą być 
respektowane prawa zapisane w królewskich statutach. Ostatecznie, czerpiąc tytuł 
do władania od Boga, nie tylko dany władca, ale i cała dynastia, do której należy, 
ma tytuł oparty na woli Bożej i dlatego to, co zapisali w statutach on i inni panują
cy członkowie domu posiada moc nadawaną nie tyle przez wolę monarchy-prawo- 
dawcy, ile przez wolę Boga31 32.

31 Cyt. za: tamże, s. 37. Zwróćmy uwagę na paternalistyczny argument pojawiający się 
w drugiej wypowiedzi Morisona, gdyż będzie on wielekroć wykorzystywany przez publicystów 
henrycjańskich i elżbietańskich.

32 Warto jednak zwrócić uwagę za Margo Todd, że Morison, wypowiadając się w związku 
z Pielgrzymką Łaski w An Exhortation..., nie eksponował znaczenia dziedziczności tak wyraź
nie, jak w innych pismach, akcentował natomiast walor króla jako „obrońcy rzeczypospolitej 
i prawdy”, bronionych przez Henryka przeciwko ingerencji zewnętrznej i antychrześcijańskiej 
potędze, która miała inspirować bunt poddanych. Todd stwierdza ponadto, że w swym oficjalnie 
usankcjonowanym traktacie [Morison] zaprezentował [w istocie] formułę humanistów, zgodnie 
z którą autorytet władców nie jest absolutny, lecz warunkowany cnotliwymi działaniami przez 
nich podejmowanymi, tym samym umacniając tezę, jakoby punktem oparcia dla tytułu nie była 
wola Boga ani dziedziczność tytułu, lecz „cnotliwość” dokonań władcy, łącząca go z Bogiem 
i stanowiąca przesłankę łaski udzielanej mu przez Bóstwo (M. Todd, Christian Humanism and 
the Puritan Social Order, Cambridge 1987, s. 191-193).

33 F. Raab, The English Face..., 38-39.

Motyw religijny nie jest tutaj wprowadzany tylko po to, by umocnić respekt 
dla władcy skłaniającego poddanych - niejako dzięki czysto empirycznemu fakto
wi władania - do posłuszeństwa, dzięki takiemu tylko faktowi posiadającego tytuł 
(choćby uzurpując go sobie); u Morisona odwołanie do „woli Boga” zdaje się być 
konieczne, pierwsze nawet wobec uzasadnienia „empiryczno-faktycznego”, prze
mawiając ostatecznie bardziej za związkiem jego namysłu z myślą jednego z Oj
ców Kościoła niż z ustaleniami florenckiego twórcy „politycznego realizmu”33. 
Nie wpływa to jednak na interpretację innej warstwy jego rozważań: tej, w któ
rej Morison ujawnia „realistyczno-empirystyczny” fakt sięgania przez władcę po 
pomocników z innych warstw niż zrewoltowane, trwające przy „papizmie” war
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stwy arystokratyczne, uzasadnia potrzebę istnienia „nowej arystokracji”, bardziej 
posłusznej i lepiej rozumiejącej potrzeby „Nowej Monarchii”, uwolnionej od przy
wiązania do tego, co zadawnione, sięgające anarchicznego stanu utrudniającego 
trwanie wspólnoty politycznej, uzależnionej wskutek tego niemal bezgranicznie od 
„łaski suwerennego króla”, wręcz „cesarza we własnej dziedzinie”34.

34 C. Morris, Political Thought in England of Machiavelli..., s. 65-67. Wprawdzie pro
blem suwerenności króla nie był stawiany za Henryka tak otwarcie, jak za pierwszych Stuartów 
(co, zdaniem niektórych badaczy, było racją nieobecności w henrycjańskiej Anglii koncepcji 
„Boskiego uprawnienia króla”), jednak osadzenie jego funkcji, a poprzez nią także osoby we 
względnie statycznym i hierarchicznym ładzie kosmosu, określającym pozycje poszczególnych 
urzędów i powinności ich piastunów w królestwie decydowało nie tylko o treści argumentów 
negujących wszelki opór, ale także o wyjątkowej pozycji monarchii i znaczeniu monarchy w re
lacji do Boga jako twórcy ładu i Tego, przed którym odpowiada każdy piastun urzędu (F. le Van 
Baumer, The Early Tudor..., s. 103-104).

2. Szczególny związek Kościoła z państwem, niebędący zresztą domeną wy
łącznie doświadczeń angielskich, skoro - choć w nieco innej formie - został przy
jęty i wzmocniony także we Francji (by nie wspominać bardziej złożonych przy
padków niemieckich), był w królestwie rządzonym w XVI w. przez Tudorów 
umacniany przez wiele stuleci. Angielscy biskupi nie byli przecież władcami 
niezależnych księstw, jak w Niemczech, i prawie nie rekrutowali się z szeregów 
szlachty, jak w wielu innych krajach chrześcijańskich, wspomagali natomiast kró
la w rządzeniu. To sprawiało, zgodnie z sugestią Morisona, że prawo Boże było 
przez nich zbliżane, jeśli nie utożsamiane, z normami zapisanymi w królewskich 
statutach. Angielski historyk piszę przecież nie tylko, że Kościół angielski pozostał, 
podobnie jak Kościół wczesnośredniowieczny, społecznością bezklasową w tym 
znaczeniu, że awans był dostępny dla każdego i człowiek skromnego pochodzenia 
mógł osiągnąć najwyższe urzędy kościelne, nie tyle pełniąc funkcje duszpasterskie, 
ile ściśle współpracując z władcą świeckim. Pisze on także, że to król wyznaczał 
biskupów i wielu innych przedstawicieli wyższego duchowieństwa przy nominalnej 
tylko aprobacji papieża i używał tego prawa w celu wynagradzania swych urzęd
ników, przyczyniając się do kształcenia duchownych, którzy potrafili sprawować 
urzędy, ale nie dopuszczając do nadużyć właściwych Kościołowi na kontynencie. 
Angielscy hierarchowie katoliccy, ściśle współpracujący z dworem i poddani jego 
nadzorowi, stronili więc od próżniactwa, rozumiejąc wagę wykształcenia, ponieważ 
zazwyczaj jemu zawdzięczali karierę, i ci właśnie biskupi-mężowie stanu od cza
sów Williama z Wyckham i arcybiskupa Chichele do biskupa Richarda Foxa i kar
dynała Wolseya byli fundatorami kolegiów i szkół, które miały kształcić duchow
nych i świeckich Kościoła angielskiego przyszłych pokoleń. Taki system nie mógł 
jednak wykształcić przywódców duchowych ani ludzi o niezależnym umyśle. Choć 
episkopat angielski za pierwszych Tudorów posiadał wysoki odsetek ludzi zdolnych 
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i o dobrej reputacji, to ze względu na ścisły związek z dworem ludzie ci zawie
dli, z paroma wyjątkami, gdy doszło do obrony własnych zasad i praw Kościoła 
przeciwko pretensjom władcy świeckiego35. Zdanie angielskiego badacza unaocz
nia jeszcze jedno uwarunkowanie zmian zachodzących za Henryka VIII i ujawnia 
osobliwość jego stanowiska: obrona własnych zasad i praw Kościoła nie jest bo
wiem zagadnieniem zbyt często eksponowanym współcześnie w literaturze zajmu
jącej się angielską myślą polityczną tego czasu. Zwykle przyjmuje się, że atak na 
papiestwo zaczął się wzmagać w angielskiej literaturze politycznej około 1533 r. 
(zatem przed wydaniem aktów decydujących o zerwaniu z Rzymem), w kolejnym 
zaś roku spotęgowała go krytyka władzy jurysdykcyjnej (potestas jurisdictionis) 
hierarchów Kościoła Anglii. Zmianę można dostrzec, analizując choćby prace 
prawnika Christophera St Germana, który w 1530 r. przypisywał jeszcze papieżo
wi prymat jurysdykcyjny, w 1533 odnosił go już tylko do Kościoła Anglii, w pra
cach pisanych po tym roku przenosił go coraz wyraźniej na władcę świeckiego, by 
w ostatniej pracy, An Answer to a Letter, będącej fragmentem polemiki toczonej 
z More’em, wręcz przydać królowi w parlamencie pełnię władzy jurysdykcyjnej 
w partykularnym w istocie Kościele angielskim. Nawet najbardziej radykalni pam- 
fleciści biorący udział w atakach na biskupa Rzymu w rodzaju Tyndale’a, omawia
nego szerzej w innym szkicu luterańskiego autora Obedience of a Christian Man 
z 1528 i Practice of Prelates z 1530 r., oraz Roberta Bamesa (autora Supplication 
to Henry VIII, przygotowanej zapewne w 1534 r.), inaczej niż St German (który 
posiłkował się głównie zasadami i normami angielskiego prawa pospolitego), się
gali zwykle do prac autorów kontynentalnych, ukazując papieża tylko jako władcę 
Państwa Kościelnego, zatem jako jednego z władców świeckich, zarazem depre
cjonując jego uprawnienia względem Kościoła powszechnego wynikające z roli 
spadkobiercy św. Piotra upełnomocnionego przez samego Chrystusa. Podnoszono 
tedy, jak w polemikach sprzed kilku lub kilkunastu nawet wieków, że św. Piotr nie 
otrzymał od Zbawiciela większej władzy niż pozostali apostołowie, że wczesne so
bory nie uznawały hegemonii biskupa Rzymu, a liczni Ojcowie Kościoła wypo
wiadali się przeciwko niej. Reinterpretowano też kluczowy fragment Ewangelii 
według św. Mateusza (16,18), negując „rację tradycji” podniesioną przez Thomasa 
More’a na rzecz jedności Kościoła i kluczowego dla jej utrzymania prymatu papie
skiego, dowodząc, że Chrystus nie ustanowił Jednej głowy” w Kościele ani jego 
scentralizowanej struktury. Od Sampsona po polemistów elżbietańskich w rodzaju 
Jewela czy Bilsona w odpowiedzi na pytanie: kto ma utrzymywać ład w Kościele, 
skoro istniejące scentralizowane struktury nie posiadają Boskiej proweniencji, a ich 

35 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, przeł. L. Bieńkowski, Warszawa 
1967, s. 70. Zob. nadto S. Doran, C. Durston, Princes, Pastors, and People: the Church and 
Religion in England, 1529-1689, London 1991, passim. Warto pamiętać, że biskup Exeter, Bath 
i Wells, Durham i Winchester Richard Fox (1448-1528) był w istocie oponentem dążeń arcybi
skupa Yorku i kardynała Thomasa Wolsey’a (1471-1530).
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roszczenia są „czystą uzurpacją”? podnoszono tezę, iż źródłem uprawnień papieża 
i duchowieństwa nie jest Bóg, lecz człowiek, który zanegował Boskie źródła wła
dzy zwierzchników cywilnych, jedynych zdolnych zapewnić ład nie tylko w kiero
wanych przez siebie wspólnotach politycznych, ale także we wspólnotach kościel
nych, powiązanych albo i tożsamych z tamtymi36.

36 J. W. Allen, A History of Política! Thought..., s. 158-159.
37 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa..., s. 73. Christopher Morris słusznie zwraca uwa

gę, że zagadnienie to należy wiązać z ostatecznym rozstrzygnięciem przez Henryka VIII śre
dniowiecznego sporu o prymat władz duchowej lub świeckiej: podporządkowanie Kościoła wła
dzy świeckiej miało być przesłanką traktowania wszelkich spraw duchowych jako w istocie swej 
politycznych (co wywoływało dalsze poszukiwania racji, na których można wesprzeć wolność 
sumienia jednostkowego) - zob. C. Morris, Political Thought in England..., s. 47.

38 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa..., s. 73.

Z tym właśnie zagadnieniem związał problem przemian w Kościele Anglii naj
większy ówczesny angielski „makiawelista” na dworze Henryka VIII (przynajm
niej zdaniem Pole’a) Thomas Cromwell, odpowiedzialny wraz z królem za przy
mus składania przysięgi na akt sukcesji i supremacji (zwierzchnictwa) pod groźbą 
oskarżenia o zdradę stanu. Dzięki zastosowaniu takiej procedury, jakże tragicznej 
nie tylko dla More’a, problem religijny czy kwestia sumienia, na które wciąż po
woływać się będą angielscy katolicy zwłaszcza w obliczu prześladowań jeszcze 
za panowania Elżbiety I, zostały podporządkowane sprawie politycznej albo kwe
stii lojalności. Od tego czasu właśnie, od momentu przyjęcia tej procedury przez 
Henryka i Cromwella, aspekt polityczny miał być cechą wyróżniającą konflikt reli
gijny w Anglii. Kwestią decydującą nie był tu, jak na kontynencie, problem ortodok
sji albo herezji, który mógł być rozstrzygnięty przez wyznanie wiary, lecz problem 
supremacji królewskiej i wierności królowi, który mógł być rozstrzygnięty przez 
przysięgę. Z tego też powodu problem wolności sumienia stał się najważniejszym 
elementem w dwóch wielkich procesach o zdradę, które zainaugurowały nowy re
żim w 1535 r., a zakończyły się egzekucją kardynała (Fishera) i kanclerza (More’a), 
skazanych nie za zbrodnię czy błąd teologiczny, lecz tylko za odmowę przysięgi37 38. 
Przypomnijmy, że More oparł swą obronę niemal wyłącznie na stwierdzeniu nie
sprawiedliwości nowej procedury przymusowej przysięgi, która gwałciła sumienia 
ludzkie, przeprowadzając podczas pierwszej rozprawy przed lordami ważny i wart 
przytoczenia wywód: Mówicie, że wszyscy poddani są zobowiązani odpowiadać, 
lecz ja powiadam, że wierny poddany jest bardziej zobowiązany względem swego 
sumienia i swej duszy niż wobec czegokolwiek innego na całym świecie, jeżeli jego 
sumienie jest takiego pokroju jak moje, to znaczy jeżeli nie daje żadnego powodu 
do oszczerstw, zaburzeń albo buntu przeciw swemu władcy, jak to jest ze mną; za
pewniam was bowiem, że nigdy dotąd, do tej godziny, nie odkryłem i nie otworzy
łem mojego sumienia i mojego umysłu żadnej osobie żyjącej na całym świecie3*. 
Umierając na szafocie, jak rzekł, jako dobry sługa króla, lecz najpierw Boga, More 
nie wzbudził jednak podobnego oporu sumień u hierarchów Kościoła Anglii. Nawet 
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ci, którzy uchodzili za przywódców stronnictwa katolickiego, jak arcybiskup Yorku 
Edward Lee, wspominany już biskup Durham Cuthbert Tunstall i omawiany wkrót
ce szerzej Gardiner, mimo niesprawiedliwości wyroku, mimo poddania sprawy re
ligijnej miarom politycznym, niemal w pełni podporządkowali się odtąd polityce 
królewskiej39.

39 A. G. Dickens, The English Reformation, s. 72 i 160-181.
40 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa..., s. 74-75.
41 Zob. The King’s Book or A Necessary Doctrine and Erudition for any Christian Man; set 

Forth by the King’s Majesty of England, red. T. A. Lacey, London 1932.

Nie dziwi więc, że gdy w 1536 r. zebrał się synod pod przewodnictwem 
Cromwella jako wikariusza generalnego, czyli królewskiego namiestnika w spra
wach duchowych z pełnomocnictwem do przeprowadzenia wizytacji generalnej 
kościołów w królestwie, król bez sprzeciwów narzucił program reform, dezawu
ując zarazem teorię koncyliamą przez wydanie uchwały, która negowała możność 
zbierania się soborów powszechnych „bez wyraźnej zgody wszystkich chrześci
jańskich władców”. Biskupi nie sprzeciwili się też, gdy bez pytania ich o zgodę 
Cromwell wydał w tymże roku nakazy ustalające szczegółowo, w jaki sposób nowe 
zasady reformatorskie, które wyjaśniały poddanym treść nowego porządku, będą 
stosowane w parafiach przez duchowieństwo. Opór, i to zbrojny, stawili katolicy 
dopiero jesienią 1536 r., gdy cała północ kraju chwyciła za broń w swojego rodza
ju krucjacie ludowej zwanej Pielgrzymką Łaski, w której wzięli udział członkowie 
wszystkich warstw (arystokraci i szlachta, yeomani i chłopi). Zgromadzenie roz
patrujące niezadowalającą powstańców odpowiedź króla, zgromadzenie uznawa
ne za niezwykle reprezentatywne, mianowane nawet „parlamentem Północy”, nie 
tylko przygotowało obszerną listę zarzutów natury teologicznej, ale także zażąda
ło zwrotu opactw, przywrócenia supremacji duchowej Kościoła, złożenia heretyc
kich biskupów i ukarania Cromwella jako burzyciela dobrych praw królestwa oraz 
poplecznika heretyków i ludzi, którzy sami wymyślają herezje. Stwierdzano też, że 
parlament reformacyjny jest nieważny, ponieważ nie został powołany drogą wol
nych wyborów, że wybory do parlamentu muszą być zreformowane i bardziej re
prezentatywne i że parlament powinien się natychmiast zebrać na Północy oraz żą
dano uchylenia „statutu o zdradach”, wprowadzenia statutów przeciw grodzeniom 
i uznania księżniczki Marii za legalną córkę króla40. Choć rebelia została stłumiona 
i także nie skłoniła hierarchów do poważniejszego oporu, to król nie tylko odsu
nął Cromwella, ale i osłabił tendencje luterańskie, czego wyrazem była treść Aktu 
sześciu artykułów z 1539 r. (zatytułowanego charakterystycznie jako Akt znoszący 
różnorodność poglądów) oraz autorytatywny wykład nowej doktryny bliższy stano
wisku katolickiemu, zawarty w King’s Book z 1543 r.41.

3. Dla autorów wspierających pretensje, a następnie reformy podjęte przez 
Henryka VIII, potwierdzone po jego śmierci w 1547 r. przez członków rady regen
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cyjnej raczej niż przez jego syna Edwarda VI, a kilkanaście lat później także przez 
Elżbietę I, istotną kwestią pozostawał ustrój Kościoła. Rozważając jego treść, au
torzy ci nie sięgali po teksty papieży, natomiast częściej odwoływali się do Ojców 
Kościoła, a jeszcze częściej do prac czternastowiecznego włoskiego myśliciela Mar- 
syliusza z Padwy, którego dzieło Defensorpacis - zawierające istotne wątki w rela
cji do refleksji św. Augustyna także gdy idzie o problem dobra wspólnego42 - zostało 

42 Namysł autorów chrześcijańskich nad problemem dobra wspólnego współcześnie wiąza
ny jest głównie z refleksjami Arystotelesa na temat naturalności doskonałej wspólnoty politycz
nej z właściwym jej „dobrem” (relacjonowanym do „dobra” jej części składowych), ustaleniami 
dotyczącymi nadnaturalnego celu, ku któremu to, co doczesne ma zmierzać. Sięgając do 
Arystotelesowej Polityki, odczytujemy zdania zaznaczające z jednej strony „gatunkowy mo
ment” decydujący o treści tego, co wspólne, co powszechne i ogólne we wszystkich jednostkach 
ludzkich oraz - powiązaną z tym zagadnieniem - istotną relację „dobra” (bonum) i „użyteczno
ści” (utilitas), z drugiej zaś prymat tego, co stanowi „całość społeczną” lub „całość polityczną” 
względem tego, co stanowi ich składowe. Stagirytą podkreśla w wielu miejscach, że człowiek 
jest istotą stworzoną do życia w państwie, a nawet że życie w nim jest jego celem i że tylko on 
jest w stanie utworzyć państwo jako wspólnotę doskonałą (Arystoteles, Polityka, 1253a, przeł. 
L. Piotrowicz, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. VI, Warszawa 2001, s. 27), cnotajednak 
jest pierwsza wobec użyteczności, dobra duchowe zaś wobec dóbr zewnętrznych, a nawet ciele
snych; Stagirytą dopowiada, że łączy się z tym na tych samych zasadach opierające się zdanie, 
że najlepszym państwem jest państwo szczęśliwe i takie, któremu się dobrze powodzi. Nikomu 
jednak nie może się dobrze powodzić, kto nie czyni dobrze. Nie ma zaś dobrego czynu ani u czło
wieka, ani w państwie bez cnoty i rozumu. Dzielność, sprawiedliwość i rozum mają w państwie 
to samo znaczenie i postać, w jakich muszą występować u każdego z ludzi, jeśli ten ma się nazy
wać rozumnym, sprawiedliwym i umiarkowanym (tamże, 1323a-1323b, s. 184-185; przytoczmy 
dwa jeszcze zdania z tekstu Stagiryty: [...] najlepszym życiem [zatem najpełniejszą realizacją do
bra] zarówno dla każdego człowieka z osobna, jak i dla państwa jako wspólnoty jest życie cnotli
we, przy czym cnota o tyle jest wyposażona w środki zewnętrzne, że może się w dobrych uczyn
kach przejawiać. [...] Pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, czy szczęście każdego człowieka 
i szczęście państwa należy uznać za to samo, czy też nie. Nie może tu jednak być wątpliwości, bo 
wszyscy chyba zgodzą się na to, że to jest to samo - tamże, 1324a, s. 185). Pojawiające się w wy
wodzie Arystotelesa tożsamość szczęścia jednostki i szczęścia państwa oraz związek w obu wy
padkach dobrego czynu z cnotą i rozumem nie pozostawia wątpliwości co do intencji tego auto
ra: dobro jednostki i dobro państwa są ze sobą nierozdzielnie związane, co jednak ważniejsze 
zarówno jednostka, jak i państwo są traktowani jako swoiste „podmioty moralne”, tak że „mo
ment ontyczny” z łatwością jest spojony z „momentem moralnym”: bycie człowiekiem i bycie 
państwem zależne są od cnotliwości i rozumności obu nierozdzielnie związanych „podmiotów”, 
nie są natomiast zależne od zasobności dóbr zewnętrznych pozostających w posiadaniu każdego 
z nich. Dobro materialne ani cielesne nie są eksponowane przez Stagirytę, kierującego uwagę na 
to, co naturalne pojmowane w związku z dobrem duchowym, będącym celem wszystkich umie
jętności i sztuk, przede wszystkim i w najwyższym stopniu jednak w najważniejszej ze wszyst
kich, jaką jest umiejętność sprawowania władzy w państwie, a dobrem w państwie jest sprawie
dliwość, natomiast sprawiedliwością to, co dla ogółu pożyteczne (tamże, 1282b, s. 93), co jest 
„równomiernie właściwe”, tj. korzystne dla całego państwa i ogółu obywateli, takich jednostek, 
które w najlepszym ustroju potrafią i pragną słuchać i rządzić dla urzeczywistnienia życia cnotli
wego (tamże, 1284a, s. 96). Skojarzenie dobra jednostki z jej życiem cnotliwym, zaś dobra
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wspólnego państwa (lub „dobra ogólnego”) z jego życiem cnotliwym decyduje nie tylko o nie
sprzeczności dóbr partykularnego i wspólnotowego, ale także o prymacie cnoty jako „dobra du
chowego” wobec użyteczności kojarzonej z „dobrami zewnętrznymi”. To, co pożyteczne dla 
ogółu, było nie tyle pierwsze wobec tego, co pożyteczne dla jednostki, ile tożsame z tamtym, 
nieodmiennie jednak elementem jednoczącym obie pożyteczności była cnota, trwała dzielność 
nakierowująca na czyny moralnie poprawne. Jeśli uwzględnimy tezę, że dzięki skłonności wła
ściwej ludzkiej naturze gatunkowej każda jednostka dąży do życia wspólnotowego oraz dostrze
żemy, iż sama natura gatunkowa skłania każdą jednostkę do pozostawania we wspólnocie gwoli 
„udoskonalania życia” i że Arystoteles nie uzupełnia tej dążności żadnym apelem do łaski (a je
dynie do wspólnego pożytku i wartości życia), to ujrzymy kłopotliwość jego rozwiązania dla au
torów chrześcijańskich aktywnych u schyłku wieków średnich. Sposób ich myślenia określał bo
wiem element nieuwzględniany przez Stagirytę: człowiek wciąż należał wprawdzie do gatunku, 
którego istotę uprzednio pomyślał Bóg, co sprawiało, że jego gatunkowa natura była pojmowana 
jako dobra, jednak wskutek Upadku, na skutek grzechu pierworodnego nie była już tak „łatwo 
realizowana” jak u filozofa greckiego. Konieczność uwzględnienia tego uwarunkowania w roz
ważaniach o człowieku i jego dobru „wymuszała” osobliwości podejścia autorów chrześcijań
skich, zwłaszcza tych, którzy odwoływali się do tradycji św. Augustyna, a z którymi spierać się 
mieli zwolennicy podejścia Arystotelesowego w późnych wiekach średnich; zwolennicy podej
ścia, dopełnijmy prezentacji treści Polityki Arystotelesowej, przyjmujący, że państwo nie jest li 
tylko zespoleniem ludzi na pewnym miejscu dla zabezpieczenia się przed wzajemnymi krzywdami 
i dla ułatwienia wymiany towarów, słowem nie jest zespoleniem ograniczającym się do ustalenia 
gwarancji nienaruszania wzajemnego choćby troistego rodzaju dóbr partykularnych, lecz „czymś 
więcej”; przyjmujący, jak Stagirytą, że tamto być musi, jeśli państwo ma istnieć, wiedzący jed
nak, że jeśli nawet to wszystko jest, to i tak nie jest to jeszcze państwo, nie to bowiem jest celem 
„doskonałej całości politycznej”; przyjmujący przecież, że państwo jest wspólnotą szczęśliwego 
Życia, obejmującą rodziny i rody, dla celów doskonałego i samowystarczalnego bytowania, bo
wiem celem państwa jest szczęśliwe życie, a nie życie jako takie, a nawet nie życie zabezpiecza
ne wzajemnymi gwarancjami wzmacnianymi obawą przed sankcjami stosowanymi w razie wza
jemnego naruszania dóbr, a reszta to środki do tego celu wiodące-, uznający w końcu, że państwo 
jako wspólnota rodów i miejscowości dla doskonałego i samowystarczalnego bytowania, pole
gającego na życiu pięknym i szczęśliwym, ma przecież na celu nie [tylko] współżycie, lecz pięk
ne uczynki (tamże, 1280b-1281a, s. 89; podkr. B.Sz.). Czy taka wspólnota mogła być wspólnotą 
ludzi po Upadku? Czy chrześcijanie późnych wieków średnich mogli przyjąć za Arystotelesem 
perspektywę niesprzecznej realizacji dóbr przez jednostki i państwo, które one współtworzyły? 
Czy w społeczności tych, którzy dotknięci zostali zmazą upadłości moralnej i intelektualnej 
możliwe było przekroczenie poziomu współżycia i wkroczenie na poziom pięknych uczynków 
tak jednostkowych, jak i „państwowych”? Czy byli oni w stanie przekroczyć poziom użyteczno
ści i wstąpić na poziom dobra kojarzonego z ich „naturalną” przecież, od Boga pochodzącą ga- 
tunkowością mimo upadłości? Czy łaska, czynnik nieobecny wszak u autora przedchrześcijań
skiego, nie będzie dla nich konieczną do „odzyskania dobra”? Czy możliwe dla nich będzie jak 
dla Stargiryty, zjednoczenie, utożsamienie nawet dobra partykularnego z dobrem ogólnym lub 
wspólnym wszystkim jednostkom, a nawet z dobrem wszechrzeczy? Czy wreszcie, będzie im 
bliska teza ateńskiego filozofa, iż doskonałość, cnotliwość całości nazywanej państwem, stano
wiąca treść podstawową dobra wspólnego wspólnoty szczęśliwego życia, będzie celem istnienia 
i postulatywnie wszelkich działań podejmowanych przez niedoskonałą i skłonną nie do 
cnoty, lecz do wad raczej upadłej jednostki? Może uwzględnienie osobowego, Jedynego Boga 
jako celu życia każdej jednostki wymagać będzie zapośredniczenia relacji między obydwoma 
osobowymi bytami w państwie lub jakiejś innej wspólnocie szczęśliwego życia, zapewne blisko 
z Bogiem związanej? Wszystkie te pytania wprowadzają w rozważania pojawiające się już 
u schyłku starożytności w pismach św. Augustyna, autora w wielkiej mierze nawiązującego 
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do prac rzymskiego filozofa z I wieku przed Chrystusem, mianowicie Cycerona. Niektóre z nich 
kierują uwagę na zagadnienia, jakich nie był w stanie uwzględnić ani Stagirytą, ani Rzymianin, 
choć obaj traktowali pojęcie dobra wspólnego jako szczególnego rodzaju „moment normatyw
ny” stanowiący kryterium wartościujące zarówno działania jednostki, jak i prawodawcy, różny 
od prostej sumy dóbr partykularnych, niewiążący się li tylko z „wzajemną użytecznością”, lecz 
umożliwiający przekroczenie tamtej. Spotykana niekiedy w literaturze teza o „rewolucyjnym 
charakterze” arystotelizmu, który w połączeniu z uwagami Cycerona miałby uzasadniać przeko
nanie o konieczności „zapośredniczenia” dążeń jednostki do osobowego Boga we wspólnocie 
politycznej, w zestawieniu z inną tezą, iż arystotelizm miał wzmacniać tendencje hierokratyczne 
istotnie rozwijane u schyłku średniowiecza (z łatwością można dostrzec, że różnice interpreta
cyjne wiążą się z innym jeszcze zagadnieniem, mianowicie z relacjami między wspólnotami du
chową i doczesną, a także między zwierzchnikami ich obu), z pewnością wymaga namysłu 
w związku z próbami św. Augustyna. My chrześcijanie, powiada Augustyn, nie dlatego nazywa
my niektórych władców szczęśliwymi, że długo panowali albo że spokojnie zeszedłszy z tego 
świata synom swym panowanie zostawili, albo że nieprzyjaciół państwa uśmierzyli lub uniknęli 
knowań wrogów zewnętrznych, albo też je zgnieść potrafili. Już w tych słowach z łatwością do
strzec możemy kierunek dążeń chrześcijańskiego filozofa: nie bezpieczeństwo od wrogów ze
wnętrznych ani pokój i jedność wewnętrzna jest miarą szczęśliwości władcy, lecz „coś innego”, 
to, co wykracza poza podobne dary i pociechy burzliwego obecnego życia. Co więcej, i to zdzia
łała dobroć Boga, ażeby ci, co weń wierzą, nie pragnęli od niego tych rzeczy doczesnych, jakoby 
czegoś najlepszego, chrześcijanie bowiem tych nazywają szczęśliwymi, co rządzą sprawiedliwie, 
co się nie wynoszą mimo szumnych pochwal i przesadnie uniżonych hołdów, pomnąc zawsze, iż 
tylko ludźmi są (św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. ks. W. Kubicki, Kęty 2002, V.25, s. 216- 
-217; podkr. B.Sz.). Podkreślenie „bycia tylko ludźmi” jest w przytoczonym tekście Augustyna 
znaczące, otwiera bowiem dyskusję nad uwikłaniem nie tylko władcy, ale i każdego jego podda
nego w grzech pierworodny oraz nad skutkami, jakie niesie ono dla treści dobra wspólnego. 
W związku z tym stale pamiętać trzeba, że Bóg, sprawca natur, a zaiste, nie sprawca błędów, 
stworzył człowieka prawego; lecz ten, z własnej woli spaczony i słusznie odrzucony, zrodził też 
spaczonych i odrzuconych, wśród których znajduje się także każdy, nawet chrześcijański, a choć
by szczęśliwy władca; z pewnością też wśród podobnie „spaczonych i odrzuconych” znajdują 
się poddani nawet szczęśliwego władcy. Jeszcześmy nie mieli osobnej dla każdego stworzonej 
i każdemu udzielonej formy życia, lecz już była natura płodna, z której mieliśmy się zrodzić. 
Skażona przez grzech i więzami śmierci skrępowana [zepsuta zatem i] stąd słusznie potępiona, 
ta natura sprawia, iż z człowieka z taką naturą takiż sam człowiek musi się rodzić. Z błędu więc 
wolnej woli źle użytej powstaje cały szereg nieszczęść teraźniejszych, które wiodą cały rodzaj 
ludzki, wywodzący się z zaczątku skażonego niby z zepsutego korzenia, poprzez cały łańcuch 
nędz aż do ostatecznej zguby w drugiej onej śmierci, co końca nie ma. Ci tylko wyjątek stanowią, 
co przez łaskę Bożą uwolnić się od niej zdołają (tamże, XIII. 14, s. 487). „Nieszczęścia teraźniej
sze” wiodące rodzaj ludzki ku śmierci, możliwe do uchylenia tylko dla tych, „co przez łaskę 
Bożą uwolnić się od niej zdołają”, są właściwe wszystkim członkom doczesnych zbiorowości 
politycznych, także tym, którzy pozostając w nich, nastawieni są jedynie na to, co osiągalne 
w tym, teraźniejszym planie; którzy „za najlepsze” właśnie to mają, co w doczesności osiągalne; 
którzy są bardziej „prawdziwymi” (w spaczonym sensie) ludźmi niż radujący się łaską Boga, 
schodzący z drogi ku śmierci, której „końca nie ma”. Te paradoksalne tezy Augustyna unaocz
niają odmienność poszukiwań treści dobra, w szczególności dobra wspólnego, od treści namysłu 
Stagiryty: wprowadzenie przez myśliciela chrześcijańskiego ponaddoczesnego wymiaru sięgają
cego transcendentnego Boga przynosi istotne, a zadziwiające niektórych następstwa, wymaga 
bowiem usytuowania dobra poza doczesnością, nakierowania rządzącego, stale pamiętającego, 
że jest człowiekiem, nie na to, co właściwe człowiekowi dotkniętemu grzechem, lecz na to, co 
może osiągnąć człowiek obdarzony łaską; nakierowania wymagającego również relacjonowania 
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„dobra doczesnej zbiorowości” do dobra rzeczywistego, „tamtego”, przekraczającego poziom 
doczesności. „Tamto” dobro, trudno dostępne dla tych, którzy naznaczeni są zmazą grzechu, do
bro kojarzone z Jednością, zgodą i pokojem” było udzielone pierwszemu człowiekowi, z które
go Bóg zechciał wywieść całą ludzkość, by jeszcze mocniej związać wszystkie jednostki, nie 
tylko tą samą, bliską doskonałości naturą gatunkową przez siebie uczynioną, ale także więzami 
pokrewieństwa. Czy jednak po Upadku dobro dostępne tym, którzy nie ulegali żadnym zaburze
niom, mogą osiągnąć ludzie dotknięci zmazą grzechu, pozostający w „państwie ziemskim” obok 
pragnących żyć wedle ciała? Rzeczywiste dobro pierwszych Augustyn wydaje się zestawiać 
z pozornym jedynie „dobrem” drugich, powiadając, że każde z państw pozostaje w swojego ro
dzaju pokoju, a ponieważ osiągają one to, czego pragną, więc też każde żyje w pokoju swojego 
rodzaju (tamże, XIV. 1, s. 508). Są zatem dwa rodzaje pokoju: pokój właściwy żyjących wedle 
ducha i pokój właściwy żyjącym wedle ciała, choćby popełniającym grzech bałwochwalstwa, 
a nie tylko nastawionym na przyjemności cielesne. Tylko jednak pierwszy człowiek, raczej 
pierwsi ludzie (bo był związek obojga) mieli przed grzechem takie uczucia w ciele duszą ożywio
nym, jakich my [tj. ludzie po Upadku] w ciele duchowym [nawet] po oczyszczeniu się i pozbyciu 
na zawsze wszelkich grzechów mieć nie będziemy. [...] Któż [bowiem] całkowicie szczęśliwy 
zwać się może, kogo bojażń dręczy lub boleść? Tymczasem obawy żadnej ani żadnej boleści nie 
doświadczali tylko pierwsi ludzie, żyjący w obfitości dóbr wszelakich, którzy ani śmierci lękać 
się nie potrzebowali, ani żadnego na zdrowiu uszczerbku, którym niczego nie brakło, czego by 
ich wola dobra nie mogła osiągnąć, i niczego w nich nie było, co by urazić mogło albo ciało, 
albo duszę człowieka szczęśliwie żyjącego, w których wreszcie była niczym niezmącona miłość 
ku Bogu (tamże, XIV. 10, s. 524). Stadło tworzone przez pierwszych ludzi było tedy z pewnością 
dobre i wszyscy działali w nim dla utwierdzenia dobra, dobra wszystkich, dobra wspólnego ko
jarzonego jednak z bezwzględnym, dobrowolnie realizowanym nakierowaniem na Boga z miło
ścią, a poprzez Niego na innych. Nie jest już takim stadłem zbiorowość ludzi powstająca po 
Upadku, gdy się bowiem poniecha Boga, jak dzieje się w przypadku każdego, kto żyje według 
ciała, gdy jest się w sobie samym, czyli ma się upodobanie w sobie - nie jest się jeszcze niczym, 
lecz się wtedy do nicości zbliża (tamże, s. 529), społeczność nie ma już sprawiedliwości ani 
szczęśliwości takiej, która jest rzeczywista. „Nie jest się jeszcze niczym”, zatem coś z dobra, 
sprawiedliwości i szczęśliwości jest także w tym, kto „poniechał Boga” lub w grupie, do której 
należy, to coś jednak jest bliskie nicości, stanowi bardzo dalekie odzwierciedlenie dobra rzeczy
wistego oraz rzeczywistej sprawiedliwości i szczęśliwości. Ani jednostka, ani grupa, nawet 
Arystotelesowa „wspólnota doskonała” (rzeczpospolita) nie są szczęśliwi ani sprawiedliwi w ta
ki sposób, jak pierwsi ludzie lub stadło przez nich tworzone, a co za tym idzie nie są jak tamci 
wolni, bo w ich życiu doczesnym niepodobna osiągnąć „prawdziwej szczęśliwości”. Tylko bo
wiem wówczas, jak dopowiada Augustyn, gdy duch służący Bogu dobrze rządzi ciałem, a znów 
i w samym duchu rozum poddany Panu Bogu panuje dobrze nad pożądliwością i nad innymi wa
dami, możliwe jest osiągnięcie stanu zbliżonego do tego, jaki był udziałem pierwszych ludzi. 
Jeśli zatem człowiek Bogu nie służy, cóż w nim sprawiedliwego być może? Toż nie służąc Bogu, 
ani duch nie może panować sprawiedliwie nad ciałem, ani też rozum człowieczy nad wadami 
ludzkimi. A skoro w człowieku takim nie ma żadnej sprawiedliwości, to z całą pewnością nie bę
dzie jej i w zbiorowisku ludzkim złożonym z takich ludzi. Nie ma tam więc owej jednozgodności 
prawa, która tłum ludzki czyni narodem, a rzeczą narodu nazywa się przecież rzeczpospolita, co 
w istocie oznacza, że rzeczpospolita ginie, gdy znika podstawa Jednozgodności prawa”; podsta
wy takiej nie wyznacza przecież prawo ustanawiane przez władcę będącego bałwochwalcą, 
gdzie bowiem nie ma prawdziwej sprawiedliwości, nie może tam być zgromadzenia ludzi połą
czonych ze sobą jednozgodnościąprawa, a więc i narodu tam być nie może [...], a skoro narodu 
nie ma, to i nie ma rzeczy narodu, lecz tylko jakiejś gromady, niegodnej nazwy narodu. Tak więc, 
skoro rzeczpospolita jest to rzecz narodu, a narodu nie ma dopóki nie ma połączenia jednozgod
nością prawa; prawa zaś nie ma, dopóki nie ma żadnej sprawiedliwości, wypada tedy jasno, że 



218 Rozdział III

gdzie sprawiedliwości nie ma, tam też nie ma rzeczpospolitej (tamże, XIX.21, s. 789 i 788). Jeśli 
dodamy, że Augustyn wskazuje, że nawet Rzym (nieznający rzetelnej sprawiedliwości) istniał 
jako „państwo ziemskie”, spojone prawem niekiedy niesprawiedliwym, to zbliżamy się do uję
cia, które jednoznacznie znosi możliwość odtwarzania w planie doczesnym również wspólnego 
a rzeczywistego dobra, kojarzonego z osobowym Bogiem, który jednoczy, a nie z rzeczami, któ
re dzielą, nie z planem, w którym pełno obaw i bólu. Skoro, jak przekonuje Augustyn, dwojaka 
miłość dwojakie państwo uczyniła: ziemskie państwo uczyniła miłość własna aż do pogardy 
Boga posunięta; niebieskie państwo uczyniła miłość Boża aż do pogardy samego siebie posunię
ta (tamże, XIV.28, s. 546), to napięcie między oboma państwami, napięcie między ich „dobra
mi” istotnie musi być poważne. Dlatego też w ziemskim państwie - zapamiętajmy to ważne do
powiedzenie autora działającego na przełomie IV i V w. po Chrystusie - mędrcy jego, wedle 
człowieka żyjący, ubiegali się o dobra albo ciała swego, albo ducha swego, albo obojga razem, 
albo też ci, co mogli poznać Boga „nie jako Boga uczcili, ani dziękowali, ani znikczemnieli 
w myślach swoich i zaćmione jest bezrozumne serce ich, powiadając się być mądrymi" (to zna
czy wynoszący się ze swej mądrości z powodu, iż panowała nad nimi pycha) „głupimi się stali. 
I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu człowieka śmiertelnego i pta
ków, i czworonogich, i płazów ” (bo w czczeniu takich bałwanów byli albo wodzami ludów, albo 
powolnymi zwolennikami), „ i chwalili, i służyli stworzeniu raczej, niż Stworzycielowi, który jest 
błogosławiony na wieki. A w państwie niebieskim, które wkrótce - także w naszym tekście - 
przestanie interesować poszukujących nowego ujęcia dobra wspólnego, nienakierowanego na 
Tego, który jednoczy, lecz na to, co dzieli, a w czym odnaleźć należy podstawową treść „dobra 
wspólnego”, nie ma innej mądrości, jeno pobożność, przez którą godnie jest czczony Bóg praw
dziwy i oczekiwana jest nagroda w towarzystwie świętych nie tylko ludzi, lecz też i aniołów, „aby 
- zapamiętajmy i to w związku z poszukiwaniem treści dobra wspólnego - Bóg był wszystko we 
wszystkich ” (tamże, s. 547). W literaturze przedmiotu uznaje się, że dobro wspólne było central
ną kategorią w doktrynach politycznych formułowanych w późnym średniowieczu, gdy świat 
chrześcijański i występujące w nim wspólnoty pojmowano jako korporacje o dobru w pewnym 
stopniu własnym, acz wpisanym w uniwersalną korporację zwaną Kościołem (hierokratyzm), 
cesarstwem (uniwersalizm) lub „światem” (zwolennicy doktryny dualistycznej). Toczące się 
w tym okresie spory, wystąpienie nominalistów odmawiających istnienia pojęciom ogólnym 
oraz woluntarystów wiążących dobro z arbitralną decyzją Boga, nie zaś z niezmiennym ładem 
naturalnym, pojawienie się stanowisk subiektywistycznych i indywidualistycznych zmieniły 
treść namysłu nad problemem dobra wspólnego postrzeganego coraz wyraźniej tak poza kontek
stem uniwersalnym (coraz częstsze odniesienia do partykularnych wspólnot, osobliwie nowo po
wstających „monarchii narodowych”), jak i poza schematem ustalonym przez Arystotelesa (pry
mat cnoty jako „dobra duchowego” wobec użyteczności kojarzonej z „dobrami zewnętrznymi”), 
a zmienionym przez Augustyna z racji nakierowania na życie nie człowiekiem, lecz Bogiem. 
Pomijając, niewątpliwie bardzo interesujący i wpływający na dalszy rozwój refleksji zachodniej, 
problem neoplatońskiej formuły „hierarchii bytów” wraz z uzupełniającą ją „hierarchią dóbr”, 
istotny w myśli politycznej co najmniej do XVIII w., nie podejmując również analizy dokonań 
św. Tomasza z Akwinu, wejdźmy w rozważania przygotowujące nowe ujęcie, znajdowane zwy
kle u późniejszego nieco od Akwinaty, bo czternastowiecznego, ale - jak Tomasz - arystotelika, 
o imieniu Marsyliusz z Padwy. Marsyliusz zaczyna wywód w słynnym Obrońcy pokoju od za
prezentowania opcji zarysowanej przez Augustyna, odsłaniającej jakby dwa wymiary poszuki
wań treści dobra: wymiar doczesny, znajdowany już u Arystotelesa, i wymiar pozadoczesny, 
wprowadzany przez chrześcijan. Pisze bowiem, zapowiadając poszukiwania treści dobra wspól
nego do dziś prowadzone nawet przez zwolenników tezy, iż stanowi ją zespół li tylko procedu
ralnych lub komunikacyjnych podstaw lub reguł umożliwiających wspólne ustalanie norm po
wszechnie wiążących, że istnieją wspaniałe owoce pokoju, czyli ładu społecznego, a przeciwne 
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im są niepowetowane szkody płynące ze sporów. Zatem winniśmy życzyć sobie pokoju, zabiegać 
o niego, jeśli go nie posiadamy, przestrzegać go, kiedy zostanie on osiągnięty, a zwalczać ze 
wszystkich sił przeciwne pokojowi spory. Zobowiązani są do tego poszczególni ludzie, którzy są 
braćmi, a jeszcze bardziej kolegia i wspólnoty, które powinny się wspierać wzajemnie, zarówno 
ze względu na nadprzyrodzoną miłość, jak i na łączące ich więzy i prawa ludzkiej społeczności 
(Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju, przeł. W. Seńko, Kęty 2006, 1.1, s. 39; podkr. 
B.Sz.). Element „nadprzyrodzonej miłości”, kluczowy w ujęciu Augustyna, rychło jednak zanika 
w wywodach Marsyliusza, który - przywołując głównie Cycerona - ogranicza pole swoich 
poszukiwań do „wymiaru pożytku”. Dokładniej mówiąc, przyczynianie się przez każdą jednost
kę do mnożenia „pożytku” innych (przyjaciół, ojczyzny), staje się swoistym „wymaganiem na
tury” wręcz nakazującej, by dobra ogólnie pożyteczne oddawać do powszechnego użytku. [...] 
Każdy kto zechce i potrafi dojrzeć ten wspólny pożytek, zobowiązany jest do pilnego przyłożenia 
się do tego dzieła i zadbania o tę sprawę (tamże). Element decydujący u Augustyna o deprecja
cji „dobra państwa ziemskiego”, także kojarzonego wszak z pokojem, jako różnego jakościowo 
od dobra rzeczywistego, zanika niemal zupełnie wówczas, gdy Padewczyk przywołuje 
Arystotelesa, gdy przypomina za nim, że państwo jest doskonałą wspólnotą, która osiągnęła peł
nię swej samowystarczalności, stworzoną, by się tak wyrazić, dla umożliwienia życia, istniejącą 
zaś po to, by życie to było dobre. Celem państwa wydaje się więc być umożliwianie „dobrego 
życia”, a nie tylko zapewnianie koegzystencji jednostek przez strzeżenie „pokoju zewnętrzne
go”. Jednak, zdaniem Marsyliusza, życie, będąc przyczyną celową powstania państwa (zauważ
my jednak już w tym miejscu, że przyczyną taką nie jest już „dobre życie”) i podstawą koniecz
ną wszystkiego, co w nim istnieje i co się w nim dokonuje dzięki stosunkom ludzkim, należy także 
uczynić punktem odniesienia dla fundamentalnego, opartego „na naturze” twierdzenia uznanego 
i powszechnie przyjętego przez wszystkich, iż wszyscy ludzie nieupośledzeni ani niedoznający in
nych przeszkód z natury pragną samowystarczalnego życia, uciekają natomiast i unikają tego, 
co takiemu życiu zagraża (tamże, 1.4, s. 45-46). Wywód Marsyliusza nie odnosi nas już do ,ży
cia pozadoczesnego”, lecz kieruje wyłącznie ku życiu doczesnemu, w którym - zdaniem 
Augustyna - osiągnięcie szczęśliwości, zatem także, jak się wydaje, samowystarczalności w je
go sensie - nie jest możliwe. Pisze bowiem Padewczyk, raz jeszcze przywołując Cycerona, nie 
tylko, że pragnienie samowystarczalności właściwe jest zarówno człowiekowi, jak i wszystkim 
rodzajom istot żywych (trudna do utrzymania jednia gatunków u Augustyna), ale także, że 
wszystkie rodzaje istot żywych ochraniają siebie, strzegą swego życia i ciała, [...] poszukują 
i starają się zdobyć to, co jest im niezbędne do życia (tamże, s. 46). To widoczne ograniczenie, 
oczywiste dla autora, który nie powstrzymuje się przed stwierdzeniem, iż każdy stwierdza za
sadność tego przeświadczenia, gdy tylko „dobrze przeprowadzi indukcję”, ma wielkie znaczenie 
nie tylko dla jego dalszych poszukiwań treści dobra wspólnego. Można by już w tym miejscu 
zauważyć, że problem sprowadzany jest przez Marsyliusza do „dobra ciała”; można by również 
przekonywać, że punktem wyjścia w poszukiwaniach jego rozwiązania musi się stać „moment 
indywidualny”, zainteresowania jednostki samą sobą, dokładniej zaś samozachowaniem; można 
by wreszcie wskazać, że nawet szesnastowieczni przedstawiciele katolickiej szkoły z Salamanki 
będą wciąż podnosić znaczenie samozachowania, a nawet chronić je przy użyciu kategorii 
„uprawnienia jednostkowego”, która wkrótce w tzw. tradycji liberalnej odgrywać będzie decy
dującą rolę, znajdując zastosowanie w daleko szerszym zakresie niż tylko obrona życia danego 
indywiduum. Wszystkie te uwagi mają poważne znaczenie, zwłaszcza gdy dostrzeżemy, że u sa
mego Marsyliusza warunkiem życia jednostki jest pozostawanie w pewnej „całości politycznej”. 
Zycie zaś jako takie, piszę bowiem, oraz dobre życie przysługują człowiekowi w dwojakim wy
miarze: w doczesnym tu na ziemi oraz w wiecznym, który zwykło się nazywać niebieskim, a które 
wymieniane jest - co znaczące - na drugim miejscu. Co jednak jeszcze ciekawsze, autor stwier
dza, że istnienia tego drugiego życia, czyli wiecznego [niebieskiego], nie mógł udowodnić żaden 
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z filozofów. Nie należało ono bowiem do rzeczy samo przez się oczywistych. Filozofowie nie byli 
więc zobowiązani do przekazywania tego, co się z tym życiem wiązało. Natomiast to, co odnosiło 
się do życia w pierwszym wymiarze, to znaczy do życia ziemskiego i tego, co jest dla niego nie
zbędne, przedstawili sławni filozofowie w postaci niemal kompletnej. Doszli oni właśnie do 
wniosku, że dla osiągnięcia takiego samowystarczalnego bytowania konieczne jest istnienie 
wspólnoty państwowej (tamże). Z łatwością dostrzegamy, że poszukiwanie treści dobra przez fi
lozofów zostaje sprowadzone do poziomu doczesnego; że skoro zajmują się oni jedynie tym, co 
oczywiste, i stronią od zainteresowania wymiarem pozadoczesnym, do którego nie są w stanie 
dotrzeć lub którego nie są w stanie udowodnić w związku z życiem, to również samowystarczal
ności nie mogą kojarzyć z osiąganiem szczęśliwości pozadoczesnej, w związku z Tym, który 
jednoczy, lecz zmuszeni są - i czynią to skutecznie - ograniczyć pole swych rozważań do wy
miaru doczesnego, do ludzkiej doczesności. Nie dość, że odkrywają, iż z natury, ze względu na 
„popęd naturalny” ludzie dążą do pozostawania z innymi we wspólnocie, to wykazują, iż ko
nieczne jest - gwoli uniknięcia sporów i nieporozumień - istnienie sprawiedliwych norm warun
kujących trwanie państwa, a nawet jakiejś reguły uznawania tego, co jest sprawiedliwe, oraz 
wyznaczenie stróża, czyli egzekutora tej sprawiedliwości. W ten sposób jednak wykazali oni, że 
co najmniej dwa elementy są konieczne jako pożyteczne dla trwania państwa jako warunku za
chowywania życia przez jego członków: prawo (oparte jednak na regule uznawania tego, co 
sprawiedliwe) oraz „stróż” jako egzekutor sprawiedliwości (tamże, s. 46-47). Nie koniec jednak 
na tym, jeżeli uznamy, że oba elementy ze względu na swą użyteczność dla wspólnoty, a za jej 
pośrednictwem dla jednostki, stanowią dobro wspólnoty i jednostki zarazem, to musimy za 
Marsyliuszem dodać kolejne elementy, by obraz był pełny. Z jednej strony piszę on bowiem, że 
skoro społeczność potrzebuje pewnych dóbr wspólnych [nie chodzi o dobro wspólne, ale o dobra 
wspólne], zaopatrzenia w nie, ich uzupełniania i zabezpieczenia - innych w czasie pokoju i in
nych w czasie wojny, to konieczne było powołanie takich zarządców, którzy mogliby w razie po
trzeby zapewnić to, co jest niezbędne dla tej wspólnoty. Wydaje się, że chodzi Marsyliuszowi o 
materialne środki niezbędne do życia członkom wspólnoty i istnienie tych, którzy dbają o ich 
dostarczanie, uzupełnianie i zachowanie. Z drugiej jednak strony poza wspomnianymi już ele
mentami (prawo oparte na regule uznawania tego, co sprawiedliwe, egzekutor sprawiedliwości 
oraz aprowizacja i za nią odpowiedzialni zarządcy), które są konieczne Jedynie dla doczesnego 
życia, istnieje coś, czego domagają się ludzie komunikujący się w cywilizowany sposób, co doty
czy życia w przyszłym świecie, przyobiecanego rodzajowi ludzkiemu w nadprzyrodzonym 
Objawieniu, a co jest korzystne takie dla obecnego życia. Chodzi mianowicie o kult religijny 
oraz składanie hołdu i dziękczynienia Bogu (tamże; podkr. B.Sz.). Kult religijny, podobnie jak 
inne elementy tego, co użyteczne dla wspólnoty i jednostki, oglądany jest więc nie ze względu 
na jego „pozadoczesny wymiar”, lecz z uwagi na jego wymiar „czysto doczesny”. Ujmowany 
jako „korzystny dla obecnego życia” zostaje wyraźnie podporządkowany możliwości zachowa
nia życia przez jednostki lub - dokładniej - zagwarantowania pokoju między jednostkami; staje 
się swoistą „składową” dobra samowystarczalnej wspólnoty gwarantującej życie dzięki samemu 
trwaniu dobrego. Może się wydawać, że uwagi Marsyliusza niewiele odbiegają od ustaleń 
Augustyna; że - jeśli spojrzymy z interesującej nas szczególnie perspektywy XVI w. - tezy obu 
tych myślicieli były udatnie kojarzone zwłaszcza przez protestanckich publicystów tego czasu. 
Jednak drugi z nich z pewnością nie byłby w stanie uznać tezy głoszonej przez pierwszego, po
dejmującego zasadniczo rozważania tylko „filozoficzne”, tj. odnoszące się wyłącznie do docze
sności. Te obce Augustynowi rozważania, „spłaszczające” jego widzenie dobra, kojarzonego 
wszak nade wszystko z niezmiennym Bogiem, dotyczą w szczególności zadziwiających wnio
sków z tezy o prymacie każdej całości nad jej częściami, stosującym się również do praktycznej 
dzielności oraz aktywności człowieka; tezy, z której Marsyliusz wyprowadza wniosek, iż ogół 
obywateli lub jego znamienitsza większość, co należy rozumieć zamiennie, lepiej może rozeznać 
się w tym, co należy wybierać i czego unikać, niż jakakolwiek część z tego ogółu wzięta z osob-
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na. Wniosek ten wprowadza nas w drugą fazę rozważań Padewczyka: wiemy już, że dokonuje 
on swoistego „przesunięcia” namysłu nad dobrem wspólnym, abstrahując od fundamentalnej dla 
Augustyna relacji do dobra kojarzonego z Bogiem, niezmiennego, w ujęciu Marsyliusza sygnali
zowanego zaledwie przez odniesienia do natury; teraz pierwszy ruch dopełniany jest przez kolej
ny, określający metodę ustalania treści dobra kojarzonego z życiem, osobliwie życiem docze
snym. Pisze bowiem dalej Marsyliusz: skoro prawa nie może stanowić coś, co w swej większości 
jest złe i pozbawione rozeznania, a większość obywateli nie jest ani zła, ani pozbawiona roze
znania, ale - przeciwnie - zdrowa na umyśle i rozsądna, pragnie właściwego ustroju polityczne
go i tego, co jest konieczne do jego zachowania, a więc praw oraz innych ustaw i norm zwycza
jowych, to należy przyjąć, iż jest rzeczą właściwą i bardzo pożyteczną, żeby ogół obywateli 
powierzał ludziom rozważnym i doświadczonym poszukiwanie, odkrywanie i badanie norm 
prawnych, przyszłych przepisów, czy ustaw odnoszących się do tego, co sprawiedliwe i pożytecz
ne dla państwa, a co szkodliwe i uciążliwe dla wszystkich [...] (św. Augustyn, Państwo Boże, 
1.13, s. 81-82 i 84). Skoro zatem autorytet uprawniający do stanowienia praw, czyli ich uchwa
lania, oraz wydawanie nakazu zmuszającego do ich przestrzegania należy jedynie do ogółu oby
wateli lub do jego znamienitszej części jako do przyczyny sprawczej, albo do jednej lub większej 
liczby osób, której (lub którym) ten właśnie ogół udzieli pełnej władzy (tamże, s. 85), to do nich 
należy też ustalanie treści tego, co uznawane jest za pożyteczne dla ogółu, co pożyteczne dla 
jednostki, co stanowi dobro wspólne i relacjonowane doń dobro jednostki. Jeśli zważymy po
nadto, że prawo (oparte na regule uznawania tego, co sprawiedliwe, teraz już wiemy: uznanie 
dokonywane jest przez większość lub upełnomocnionych przez ogół przedstawicieli) oraz egze
kutor sprawiedliwości stanowią najważniejsze warunki trwania państwa i zachowywania życia 
przez jego obywateli, jeśli są one najważniejszymi elementami dobra wspólnego tak państwa, 
jak i każdego obywatela, to okaże się już nie tylko, iż treść dobra nie powinna być relacjonowa
na (przez filozofów) do tego, co wykracza poza porządek doczesny, ale i iż ustala ją ogół lub ci, 
którzy uzyskali jego pełnomocnictwa. Przecież dobro wspólne, nawet wbrew Arystotelesowi, 
przestało już być u Marsyliusza przyczyną celową istnienia jedności politycznej, stało się nato
miast jedynie jej przyczyną sprawczą; przecież, co więcej, wyjaskrawienie ustanawiania prawa 
i przydawania mu sankcji przymusu „przeistoczyło” rolę prawa jako chroniącego dobro wspól
ne, czyniąc je raczej zespołem jego miar, wręcz czymś, co jest pierwsze wobec dobra, co ustana
wia jego treść, ale też co warunkuje istnienie całości, zastępując powszechnik lub akcję stwórczą 
Boga (zob. szerzej J. V. Scott, Influence or Manipulation? The Role of Augustinianism in the 
„Defensor Pads" of Marsiglio of Padua, „Augustinian Studies” 1978, 9, s. 59-79). W tym jed
nak miejscu pojawia się pytanie: czy dobro skojarzone przez Marsyliusza z pożytkiem nie staje 
się powoli identyczne z „interesem”, oczekiwaniem na zaspokojenie doczesnych w istocie po
trzeb poszczególnych jednostek? Czy istotnie jest to jeszcze dobro obejmujące dwa wymiary: 
metafizyczny i moralny? Czy usunięcie relacji do Boga, do tego, co pozadoczesne, do Esencji 
przekraczającej ludzką egzystencję, do bytu gatunkowego człowieka nie znosi podstawy, na któ
rej wcześniej, przed Marsyliuszem, wspierały się rozważania o dobru wspólnym? Czy porzuce
nie właściwej funkcji ludzkiego intelektu, jaką jest rozpoznawanie natury dobra, jedności i bytu 
zarówno w uniwersum, jak i ostatecznie w Bogu, wyrugowanie dobra samego w sobie (bonum 
universale jako bonum in communi) jako ratio boni w odniesieniu do dobra wspólnego pewnej 
całości politycznej, nie usuwa podstaw dla prowadzenia refleksji o dobru wspólnym (bonum 
commune) na sposób bliski Augustynowi? (M. S. Kempshall, The Common Good in Late 
Medieval Thought, Oxford 1999, s. 8). Wydaje się, że recepcja z jednej strony Cycerona (w wiel
kiej mierze za pośrednictwem późnośredniowiecznych legistów sięgających do prawa rzymskie
go od schyłku XI w.), z drugiej zaś Arystotelesa (bliskiego - jak wspominaliśmy - św. 
Tomaszowi i Marsyliuszowi, ale także m.in. Henrykowi z Gandawy i Idziemu Rzymianinowi, 
autorom kluczowym dla zrozumienia ewolucji papalizmu i ustalania podstaw hierokratyzmu) 
z pewnością przyczyniła się do osłabienia supranaturalnych odniesień akcentowanych przez 
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w tym czasie przetłumaczone i wydane w Anglii za sprawą Thomasa Cromwella43. 
Marsyliusz wykazywał, że Chrystus przelał pełnię swej władzy duchowej nie na

Augustyna, choć - co być może brzmi jak paradoks - niewątpliwie miała wpływ na znaczną ra- 
dykalizację namysłu nad problemem „pożytku” dla Kościoła (utilitas eclessiae) czy jego istnie
nia (status ecclesiae) jako scentralizowanej struktury doczesnej poddanej papieżowi dysponują
cemu pełnią władzy ustalania lub zatwierdzania treści norm, decydowania przezeń o treści dobra 
Kościoła lub tego, co dlań pożyteczne jako dla wspólnoty (nécessitas vel communis utilitas). 
Jakub z Viterbo używać będzie oglądów i argumentów Arystotelesa i Cycerona dla uzasadnienia 
nadzwyczajnych kompetencji jurysdykcyjnych papieża wówczas, gdy działania poszczególnych 
władców świeckich zagrażać będą istnieniu Kościoła jako całości. Argument z dobra wspólnego 
kojarzonego już z „interesem” identyfikowanym jako trwanie pewnej całości będzie przez niego 
używany podobnie jak przez Marsyliusza. Jakub będzie jednak bardziej pamiętał o kierunku 
Augustyna niż Padewczyk, będzie wiedział, że racja ta przywoływana jest nie gwoli spełnienia 
celów jedynie doczesnych, ale dla realizacji celów również pozadoczesnych, wszak chodzić bę
dzie o Kościół jako realnie istniejące Mistyczne Ciało Chrystusa. Co więcej, inaczej w istocie 
niż Marsyliusz sięgać on będzie nie tylko do dziewiątej księgi Arystotelesowej Etyki nikoma
chejskiej, w której dobro wspólne jest wyraźnie kojarzone z „dobrym byciem” materialnym, 
a nie z dzielnością moralną, ale także do księgi pierwszej, w której akcent położony jest na do
bre życie jako główny cel istnienia wszelkich całości politycznych, o tyle doskonałych, o ile sa
mowystarczalnych w tym właśnie względzie. Decydująca zmiana dokona się także w planie, 
w którym omawiana jest relacja jednostki do całości: jeśli całość istnieje dla prowadzenia cnotli
wego życia przez wszystkie jednostki, jak grupa przyjaciół u Arystotelesa lub „obywatele” pań
stwa Bożego u Augustyna, wówczas dobra jednostki i grupy są tożsame, co tym łatwiejsze, gdy 
i jednostka, i grupa nakierowane są na osobowy czynnik jedności, mianowicie Boga; jeśli jednak 
całość jest pozbawiona takiego odniesienia, jak niekiedy u Arystotelesa, zasadniczo u Marsy
liusza, to tożsamość ta zostaje złamana i poznanie „dobra samego w sobie” (bonum uniwersale, 
in communi i commune) nie jest już możliwe, wymagane jest natomiast ustanawianie treści „do
bra wspólnego” grupy przez jednostki do niej należące. Na pytanie: czy jednostka działa dla do
bra wspólnego ze względu na nie, czy też ze względu na „własne dobro” scholastycy, śladem 
Augustyna, zwykli udzielać pierwszej odpowiedzi; spierający się z nimi Marsyliusz gotów był 
już przystać na drugą. Zwracając się nie tylko przeciwko hierokratom, ale także tak odmiennym 
od nich myślicielom, jak Jan z Paryża czy Dante, Padewczyk nie zmieniał w istocie celu istnie
nia wspólnoty tak bardzo, jak mogłoby się wydawać w zestawieniu, którego celem byłoby uka
zanie jego radykalizmu. Nie odstępował daleko od - dajmy na to - Idziego, gdy eksponował po
kój i bezpieczeństwo materialne jako cele istnienia wspólnoty politycznej. Tym, co zdecydowało 
o jego wyjątkowej, by nie rzec przełomowej roli w dziejach refleksji o dobru wspólnym było ra
czej zawężenie celów działania władzy politycznej do tych właśnie elementów z jednej strony, 
z drugiej zaś odsunięcie hierarchów Kościoła od wpływu na nie, negacja ich uprawnienia do wa
loryzowania środków używanych do realizacji tych celów przez świeckiego prawodawcę, do od
noszenia miar moralnych sięgających Boga do kwestii pożytku dla wspólnoty politycznej (wspo
minany już Kempshall przekonuje wręcz, że Marsyliusz skorzystał jedynie z ustaleń 
wcześniejszych i współczesnych mu papalistów, traktując dobro wspólne jako kategorię pozwa
lającą uzasadnić tezę, że pokój wymaga jedności prawodawstwa; jedyna zmiana, jaką wprowa
dził, miała polegać na skojarzeniu jej nie z papieżem lub scentralizowanym i zhierarchizowanym 
Kościołem, lecz z ogółem jednostek tworzących pewną polityczną całość lub z upełnomocnia
nym przez nie zwierzchnikiem świeckim - zob.: tamże, s. 353-356).

43 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa..., s. 72.
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któregoś z apostołów, lecz na całą wspólnotę wiernych, nieznającą pierwotnie żad
nej hierarchii, lecz tworzoną przez wyznających tę samą wiarę, spajanych węzłem 
miłości, niemających pretensji do odgrywania jakiejkolwiek roli w odniesieniu do 
sfery świeckiej44. Reinterpretacji tradycyjnej eklezjologii towarzyszyło nowe uję
cie zagadnień politycznych i prawnych, związane już nie tyle z myślą Marsyliusza, 
eksponującego również rozbicie dawnej jedności świata chrześcijańskiego na wie
le odrębnych wspólnot politycznych, ile z ustaleniami legistów późnych wieków 
średnich, zwłaszcza należących do grupy podążającej bardziej tropem bartoli- 
stów niźli Aza45; grupy ukazującej władców „monarchii narodowych” jako jedy
nych zwierzchników wspólnot politycznych, którzy korzystali w nich z pełni wła
dzy bezpodstawnie przypisywanej papieżowi przez hierokratów i papalistów albo 
- choć rzadziej - cesarzowi przez wyznawców „tezy imperialnej”46.

44 O znaczeniu koncepcji Marsyliusza dla angielskich publicystów przełomu lat 20. i 30. 
XVI w. zob. szczególnie A. G. Dickens, The English Reformation, s. 106-108. Autor przeko
nuje, że koncepcje te znakomicie wzmacniały tendencję erastiańską, skoro eksponowały z jednej 
strony znaczenie prawa stanowionego (statutowego) kosztem norm zwyczajowych i kanonicz
nych, a także prawa naturalnego, z drugiej zaś dlatego że dostarczały racji na rzecz opcji antypa
pieskiej.

45 Zob. szerzej B. Szlachta, Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli 
politycznej XVI wieku, Kraków 2005, rozdz. poświęcony Bodinowi.

46 Zob. w szczególności St German, An Answer to a Letter, London 1535 k. Giv-Gv, oraz 
tenże, Power of the Clergy, London 1535 k. Div-Div. b.

Zwolennicy reform przedsięwziętych przez Henryka VIII, wśród których 
największe znaczenie przypisuje się prawnikowi St Germanowi i biskupowi 
Gardinerowi jako myślicielom politycznym, a Cromwellowi jako ich głównemu 
realizatorowi, przygotowywali tezę o odrębności Kościoła Anglii, a zarazem o su
werennym zwierzchnictwie angielskiego monarchy wobec niego, ukazując króla 
w podwójnej roli: z jednej strony jako zwierzchnika wspólnoty politycznej dzia
łającego w parlamencie będącym jej reprezentacją, z drugiej zaś jako Najwyższą 
Głowę Kościoła Anglii działającego samodzielnie wobec wspólnoty wiernych bez 
potrzeby współdziałania z jakąś jej reprezentacją. Tak ujmowany monarcha stawał 
się jedynym namiestnikiem Boga na ziemi, a sprzeciw wobec niego równał się ne
gacji Boga, nawet gdy był powodowany racjami politycznymi (argument używany 
przeciwko radykalnym politycznie luteranom, a następnie kalwinistom, którzy po
czątkowo niemal bezkrytycznie podzielali kierunek obrany przez króla). Zasługą 
wspominanych publicystów było nie tylko zrównanie pozycji króla z pozycją ce
sarza, ale także uzasadnienie tezy, że do piastuna Korony należy władza stanowie
nia prawa i karania występnych oraz wszelkie dobra, urzędy i uprawnienia związa
ne z tym, co St German nazwie „rzeczami doczesnymi”. Słowem, wykazanie, że 
w Koronie skupiona jest wszelka władza, która - o ile przekazana na rzecz jakiegoś 
urzędu - może zostać w każdym czasie z powrotem przejęta przez jej piastuna; że 
tradycyjne przywileje, jakimi cieszyli się poddani i Kościół, pochodzą ostatecznie 
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z nadania Korony i w razie konieczności związanej z bezpieczeństwem wspólnoty 
politycznej mogą zostać cofnięte (zabieg ten umożliwiał skorzystanie z argumen
tów znanych zwolennikom „tezy imperialnej” co najmniej od sporu o inwestytu
rę, rozwijanych nade wszystko w debatach toczonych w XIV w. przez publicystów 
króla Filipa IV Pięknego i cesarza Ludwika Bawarskiego ze zwolennikami tenden
cji papalistycznej lub hierokratycznej)47 48. Drugi zabieg, już nie wprost odnoszący 
się do pozycji monarchy, łączył się z przejęciem niektórych racji głoszonych przez 
koncyliarystów, a zapowiadanych w pewnej mierze przez Ockhama, skoro jeden 
z najważniejszych twórców doktryny koncyliamej Pierre d’Ailly miał jego śladem 
odrzucać doktrynę dominium wypracowaną przez Richarda FitzRalpha (pojęcie 
dominium nie mogło zawierać elementu łaski eksponowanego przez FitzRalpha) 
właśnie w oparciu o ustalenia Ockhama, negującego uzasadnienia prymatu pa
pieża względem władcy świeckiego podawane i przez FitzRalpha, i przez Idziego 
Rzymiana. Za sprawą d’Ailly’ego Ockham stawał się prekursorem stanowiska 
koncyliamego to znaczy, że tezy zawarte w jego Dialogu (w tym dotyczące wła
ściwego sposobu wyborów papieża) zostały wykorzystane przez paryskiego kon- 
cyliarystę w przygotowanym na obrady Soboru w Konstancji dziele Tractatus de 
ecclesiastica potestate™. Oczywiście, Ockham nie był jedynym źródłem; obok 
jego dzieła istotne były prace Jana z Paryża, Marsyliusza z Padwy (na którego po
woływać się będą otwarcie zwolennicy erastiańskich tendencji za Henryka VIII) 
i kanonistów w rodzaju Huguccia z Pizy. Wszyscy wymienieni jednak skłonni byli 
twierdzić, że w każdej wspólnocie politycznej władza należy ostatecznie do „ludu”, 
a nie do władcy, odnosząc to zarówno do wspólnoty Kościoła, jak i do królestw, 
uznając jednak różne konsekwencje tego twierdzenia, bardziej lub mniej radykalne, 
co mieć będzie wpływ także na kierunek przyjęty przez autorów angielskich odwo
łujących się do racji koncyliarystów.

47 Zob. szerzej F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 85-87.
48 F. Oakley, The Political Thought of Pierre d’Ailly. The Voluntarist Tradition, New Haven 

- London 1964, s. 198-203, oraz V. Martin, Les origines du Gallicanisme, t. I, Paris 1939, 
s. 347 i n.

49 Zob. W. G. Zeeveld, Foundations of Tudor Policy, s. 133-135; P. A. Sawada, Two 
Anonymous Tudor Treatises on the General Council, „The Journal of Ecclesiastical History” 
1961, 12, s. 197-214; a także F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 50-53.

Wspominamy o d’Aillym w pracy poświęconej angielskiej myśli politycznej 
nie tylko dlatego, że wpisuje się on w woluntarystyczną tradycję, zdaniem wielu 
badaczy zapoczątkowaną przez Williama z Ockham, nie tylko dlatego, że z jego 
argumentów korzystać będą publicyści Henryka VIII, ale również dlatego, że dok
trynę koncyliarystów rozwijali w uniwersytetach angielskich autorzy przygotowu
jący tezę o zwierzchnictwie w „sprawach duchowych” soboru powszechnego tak 
nad papieżem, jak i nad władcą świeckim, odwołujący się zarówno do rozstrzy
gnięć wczesnych soborów powszechnych oraz soborów w Konstancji i Bazylei, jak 
i do dzieł wielkich koncyliarystów pierwszej połowy XV w.49. Także John Mair, 
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wspominany w szkicu poświęconym szkockim myślicielom politycznym, w wiel
kiej mierze posiłkował się ustaleniami paryskich koncyliarystów, działając zresztą 
głównie w stolicy Francji. W jego Disputado de authoritate concilii supra pontifi
can maximum znajdujemy po wielekroć odwołania do dzieł d’Ailly’ego i argumen
ty analogiczne do formułowanych przez współczesnego mu Jacques’a Almain’a 
w polemice z kard. Kajetanem w związku z soborem w Pizie50; odwołania i argu
menty bliskie nie tylko francuskim gallikanom, ale i prezentującym analogiczną 
tendencję zwolennikom partykularnego Kościoła w Anglii aktywnym za Henryka 
VIII i niektórych jego następców. Z drugiej strony te odwołania i argumenty bliskie 
były również zwolennikom zwierzchnictwa parlamentu w Anglii Stuartów (William 
Prynne, William Bridge), podnoszącym racje koncyliarystów przeciwko pretensjom 
absolutystycznym monarchy, którego prymat ustalany był w oparciu o analogiczne 
racje sto lat wcześniej. Zastanawiać może niejednoznaczność następstw doktryny 
koncyliamej w myśli angielskiej, problematyzującą wielekroć powtarzaną i utwier
dzaną w literaturze przedmiotu tezę Figgisa, Laski’ego i Sabine’a o prostym przeję
ciu przez ruch liberalno-konstytucyjny w Anglii XVII-XVIII w. tez koncyliarystów, 
jakby zapoznającą zasadniczą odmienność przesłanek z jednej strony katolickich 
myślicieli, nie dopuszczających myśli o braku uniwersalnej wspólnoty chrześcijań
skiej, z drugiej zaś myślicieli i polityków działających po rozpadzie takiej wspól
noty, korzystających nawet z jego następstw dla wykazania „suwerennego waloru” 
jedynowładcy lub ciała przedstawicielskiego w sferach duchowej, świeckiej albo 
obu, jak w doktrynach przyjmujących perspektywę erastiańską51. Dziedzictwem 
opcji koncyliamej było z pewnością zbliżenie wspólnot wiernych i politycznej, co 
było istotne dla zwolenników reform Henryka VIII i wigowskich stronników pry
matu ciała przedstawicielskiego XVII stulecia (przeciwko podobnemu „zbliżeniu” 
protestowali obrońcy katolicyzmu za Henryka VIII, nie tylko More, ale i, w pierw
szym jak się wydaje rzędzie, Pole, także korzystający z dziedzictwa koncyliarystów 
w rozważaniach na temat ustroju Kościoła, podkreślający jednak zasadnicze różni
ce dzielące oba rodzaje wspólnot, podobnie jak w przyszłości gallikanie francus

50 Zob. zwłaszcza F. Oakley, On the Road From Constance to 1688: The Political Thought 
of John Major and George Buchanan, „The Journal of British Studies” 1962, 2, s. 1-31.

51 Stopień złożoności interpretacji stanowiska koncyliarystów znakomicie oddają rozważa
nia J. H. Burnsa, który z jednej strony wskazuje na dominującą interpretację ustaloną przede 
wszystkim przez Actona i Figgisa, a następnie Oakley’a i Tiemey’a, iż koncyliaryści wprost 
rzucili wyzwanie „zasadzie monarchicznej” w Kościele (nie tylko Gerson i d’Ailly, ale także 
Zabarella i Jan z Segowii, reprezentujący uniwersytet w Salamance na soborze w Bazylei, zde
cydowanie skrytykowany następnie przez Mikołaja Kuzańczyka, opowiadającego się za papie
stwem), przejęte następnie przez kilku myślicieli XIV-XVII w., z drugiej natomiast zaznacza 
stanowisko Anthony’ego Blacka, przekonującego, że tezy koncyliarystów w żaden sposób nie 
odcisnęły się na poszukiwaniach późniejszych myślicieli politycznych (J. H. Burns, Lordship, 
Kingship and Empire. The Idea of Monarchy, 1400-1525. The Carlyle Lectures 1988, Oxford 
1992, s. 4-11).
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cy)52. Należy jednak pamiętać, że już u Maira korzystającego z ustaleń d’Ailly’ego 
i Gerson’a, zbliżenie obu sfer było oczywiste, choć nie było ono równie oczywiste 
dla zwolenników Henryka VIII, przyjmujących dla wspólnoty politycznej formułę 
prymatu króla w parlamencie, a dla wspólnoty wiernych formułę prymatu Jednej 
głowy”, korzystającej z rad tylko zgromadzenia jej reprezentantów, a nie parlamen
tu. Interesujące jest i to, że dopiero wigowska tradycja konsekwentnie rozwijać 
będzie tezę o pokrewieństwie, jeśli nie identyczności obu wspólnot, a zwolennicy 
erastianizmu przestaną wskazywać, iż król w parlamencie lub sam król władają po
szczególnymi wspólnotami, duchowieństwo zaś nie posiada już tej niewielkiej sfe
ry samodzielności, którą pozostawiali mu jeszcze publicyści Henryka VIII (pote- 
stas ordinis, tj. władza szafowania sakramentów). Interesujące jest w końcu i to, że 
w kontrowersji początków XVII w. dotyczącej Oath of Allegiance jej obrońcy od
woływać się będą do koncyliarystów oraz Ockhama i Maira (Robert Burhill i sam 
król Jakub I), negując pretensje papieża do wpływu na sferę świecką i możność 
składania z tronów chrześcijańskich królów, jakby zapominając, że autorzy, po któ
rych tezy sięgają, przyznawali taką możność nie papieżowi, ale całej wspólnocie 
wiernych. Kwestionowali tym samym tendencję absolutystyczną decydującą o tre
ści stanowiska obrońców Oath of Allegiance-, tendencję, od której daleki był nie 
tylko Ockham, ale i Mair, a w ślad za nim John Knox i George Buchanan, atako
wani zarówno przez Burhilla i Jakuba I, jak i przez kolejnego absolutystę Williama 
Barclay’a; tendencję obcą tak protestanckim, jak i katolickim monarchomachom, 
w ostatnim przypadku zwłaszcza jezuitom mimo ich ultramontańskiej orientacji 
i eksponowania różnicy między władzą duchową o proweniencji nadnaturalnej, 
a korzystającą z potes tas jurisdictionis, oraz władzą świecką mającą proweniencję 
odmienną, bo naturalną albo pochodzącą wręcz z woli ludu jako jej pierwotnego 
piastuna53.

52 Zob. w szczególności E. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, s. 229-230, oraz 
F. Oakley, The Political Thought..., s. 226.

53 C. Morris, Political Thought in England..., s. 152.

Tendencja ta była bardziej problematyczna dla kalwinistów uzasadniających 
prawo oporu, dążących do ustalenia jakiegoś rodzaju teokracji, a kierujących się 
nade wszystko zaleceniem o powinności posłuszeństwa bardziej Bogu niż ludziom. 
Zarówno Knox i jego szkoccy kontynuatorzy: Andrew Melville i Buchanan, jak 
i Anglicy Christopher Goodman i John Ponęt odwoływali się do tradycji koncyliar- 
nej w poszukiwaniu racji przemawiających za koniecznością deprecjacji Kościoła 
powszechnego, prawem oporu poddanych wobec świeckiego władcy i ewentual
nie prymatem ciała reprezentującego wspólnotę względem niego. W każdym przy
padku odnaleźć można wiele przesłanek w pismach Maira, a za jego i d’Ailly’ego 
pośrednictwem w dziełach Ockhama. Wszystkie te zastrzeżenia nie mogą jednak 
przesłonić zasadniczej tezy, iż tendencja właściwa myśli i praktyce angielskiej XV 
i XVI w. wiodąca do ograniczenia monarchii, nałożenia na władców świeckich 
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„wędzideł” (by użyć kategorii właściwej ówczesnym „konstytucjonalistom francu
skim”), wiązała się z właściwymi staremu angielskiemu common law bezprzykład
nymi w późnośredniowiecznej Europie przeświadczeniami o konieczności negacji 
pretensji piastunów korony do nieograniczonego rozbudowywania dziedzin ich 
władztwa i sprzeciwu wobec doktryny Boskiego uprawnienia króla choćby przez 
uzasadnienie niezależności sfery działania poddanych związanej z kultem religijny- 
m54 55, eksponującego różnice między Boskimi uprawnieniami króla i takimi samymi 
uprawnieniami duchowieństwa. Uprawnienia te wyznawcy doktryny erastiańskiej 
odbierali jednak duchowieństwu i przekazywali zwierzchnikowi politycznemu, 
a zwolennicy tendencji teokratycznych i t/wari-teokratycznych odbierali władcy 
świeckiemu i przekazywali reprezentacji wspólnoty wiernych. Tezę koncyliamą 
przenosi do swego dzieła bodaj najwyraźniej Ponęt, zwracając uwagę, że kanoniści 
popierający doktrynę papalistyczną negują w istocie związek papieża ze wspólnotą 
wiernych, zapominając, że jeśli głowa nie służy ciału, to zgodnie z prawem moż
na zmieniać osobę pełniącą „funkcję głowy” i karać ją, gdy nienależycie spełnia 
swe powinności. Ponęt twierdził jednak zarazem, że podobnie jak w Kościele rzecz 
się ma we wspólnotach politycznych, których władcy: cesarze, królowie, książęta, 
mogą być pozbawiani urzędów przez ciało lub stany królestwa lub wspólnoty^.

54 C. H. McIlwain, Constitutionalism Ancient and Modern, Ithaca, NY 1958, s. 95.
55 J. Ponet, A Shorte Treatise of Politicke Power, Strasburg 1556, cyt. za: W. S. Hudson, 

John Ponet (1516-1556). Advocate of Limited Monarchy, Chicago 1942, s. 103; analogiczne 
stwierdzenia Odnajdziemy u Buchanana: zob. C. F. Arrowood, The Powers of the Crown in 
Scotland, Austin, Texas 1949, s. 136-137.

56 F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 54-56.

Publicyści Henryka VIII, podejmując namysł nad istotą Kościoła, porzucali ra
cje koncyliarystów przejmowane wkrótce przez ich przeciwników, krytykując już 
nie tylko „autorytet świadczący o tożsamości nauczania Chrystusa” realizowany 
przez św. Piotra i jego następców, ale także zagadnienie tożsamości prawd wiary, 
które miały zostać przeinaczone przez biskupów Rzymu, nie uznając soboru po
wszechnego za reprezentację uniwersalnej wspólnoty wiernych, żądając od wier
nych nieposłuszeństwa wobec jego orzeczeń, o ile byłyby one sprzeczne z wolą 
króla, który przydawał jurydyczny walor wszelkim normom w królestwie i był jako 
jedyny odpowiedzialny za zachowywanie przez poddanych ładu w chrześcijańskiej 
wspólnocie politycznej. O ile zatem w pewnym momencie sięgali oni po ustalenia 
koncyliarystów, by dowieść prymatu soboru nad papieżem odmawiającym udzie
lenia rozwodu Henrykowi, o tyle - ograniczając rozważania do „pana królestwa” 
- odsuwali je, by z kolei wykazywać prymat władcy świeckiego nad Kościołem 
partykularnym, nieuznającym mocy wiążącej nie tylko aktów papieskich, ale 
i orzeczeń soboru Kościoła powszechnego, a nawet synodu Kościoła narodowe
go56. Wówczas, gdy tylko z aktywnością władcy świeckiego związano trwanie ładu 
i oddalono zgłaszane w tym względzie pretensje duchowieństwa, dla uzasadnie- 
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nia pozycji monarchy sięgnięto po argumenty znajdowane głównie w tekstach bi
blijnych i w pismach legistów, by wykazać, iż jego władztwo ma źródło w Bogu 
i że z Bożego nakazu winien on uwolnić chrześcijan od tyranii papieży i biskupów 
tworzących sztuczną, przez człowieka jedynie ustaloną scentralizowaną strukturę 
rzymskiego Kościoła57. Zwłaszcza we wspominanej już kompilacji De vera diffe- 
rentia przypisywanej Foxe’owi znajdujemy często spotykaną w literaturze antypa- 
palistycznej identyfikację Kościoła i duchowieństwa oraz oparte na niej argumen
ty typowe dla polemistów związanych z dworem, negujących tezę More’a, jakoby 
Kościół stanowił całość uosabianą przez jej Głowę-spadkobiercę tytułu nadanego 
przez Chrystusa św. Piotrowi, akceptujących zaś odmienną wizję Kościoła jako 
luźnej konfederacji partykularnych Kościołów narodowych, przypominającej 
zbiór pierwotnych gmin chrześcijańskich. Mając na uwadze właśnie ten problem, 
Gardiner mówił zazwyczaj o „Kościele Anglii”, a nie o „Kościele powszechnym 
w Anglii”, uznając, że Kościół powszechny jest zbiorem Kościołów lokalnych 
z właściwymi im, różnymi i wieloma „głowami”, połączonymi jedynie wspólną 
wiarą i doktryną określoną w Piśmie Świętym, ujawnianą w zróżnicowany sposób, 
niewymagającą istnienia wspólnej organizacji ani wspólnego zwierzchnika58.

57 James Arthur Muller przekonuje, że Gardiner bronił tezy, iż prymat biskupa Rzymu ma 
swoje źródło w postanowieniach człowieka, więc wspieranie przez duchownych pochodzenia 
jego prymatu od Boga odwołaniami do Pisma Świętego nie może być uznawane za prawidłowe 
(J. A. Muller, Stephen Gardiner and the Tudor Reaction, London 1926, s. 58).

58 Zauważmy na marginesie, że stanowisko to, przygotowujące tezę o istnieniu widzialnej 
głowy partykularnych Kościołów, odbiegało od prezentowanego przez Lutra i Kalwina, głoszą
cych wszak „doktrynę niewidzialnego Kościoła powszechnego”, oraz że w późniejszych etapach 
reformacji angielskiej coraz bardziej problematyczna stawała się teza o jedności doktrynalnej 
dwóch Kościołów partykularnych Anglii i Hiszpanii.

Ten sposób pojmowania Kościoła znalazł odzwierciedlenie w tekście A Ne- 
cessary Doctrine and Erudition for any Christian Man; set Forth by the Kings 
Majesty of England, zwanej The Kings Book, skoro podkreśla się w niej, że 
Kościół nie posiada żadnej władzy, która pozwalałaby ograniczać lub karać wier
nych, stanowić dla nich prawo lub używać przymusu, bowiem królestwo, które ma 
on realizować, „nie jest z tego świata”. Dlatego prawo kanoniczne Kościoła rzym
skiego, przeciwko któremu często zwracali się zwolennicy Henryka VIII, nie ma 
mocy obowiązującej, skoro Kościół, którego organami miałyby być papież i so
bór, nigdy nie posiadał władzy stanowienia norm wiążących ludzi (a nie tylko ich 
wykonywania), władzy (jako potestas) należnej wyłącznie władcom świeckim. 
Stanowisko to odpowiadało ujęciu prezentowanemu przez najbliższego w pewnym 
okresie współpracownika króla Henryka Thomasa Cranmera, który pisał, że wszy
scy książęta chrześcijańscy zostali zobowiązani wprost przez Boga do sprawowania 
opieki nad wszystkimi poddanymi; zostali też zobowiązani do sprawowania Bożego 
Słowa dla zdrowia dusz, a także zarządzania sprawami politycznymi i rządem cy
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wilnym59. Tendencję tę potwierdzają też wypowiedzi hierarchów Henryka VIII: 
Sampsona (biskupa Lichfield), Foxe’a (biskupa Hereford) i Gardinera (biskupa 
Winchester, w innych kwestiach krytycznego wobec Cranmera), z których wynika, 
że odrzucali oni przekonanie, jakoby sobór powszechny potwierdzał uzurpowany 
w istocie prymat papieża, uznawali natomiast, iż moc bezwzględnie obowiązują
cą przypisywać należy tylko normom prawa statutowego, eksponując zarazem ist
nienie jednoosobowej głowy Kościoła Anglii, nie przewidując w nim żadnej roli 
dla parlamentu ani innego ciała przedstawicielskiego w rodzaju konwokacji du
chowieństwa. Hierarchowie jednoznacznie przyjmowali więc znaną nam już tezę 
(uwzględniającą jednak „moment dualizmu”), iż jako głowa Kościoła (inaczej niż 
jako głowa wspólnoty politycznej) król działa samodzielnie i na podstawie własne
go tytułu, a nie w parlamencie, negując w ten sposób zasadność pełnego utożsamia
nia Kościoła z królestwem. Postępując w ten sposób, wzmacniali zwierzchnictwo 
władcy świeckiego w Kościele, przypisując mu władzę, którą ich zdaniem zawsze 
posiadał, lecz której został pozbawiony w następstwie papieskiej uzurpacji, wbrew 
nastawieniu bliskich im początkowo koncyliarystów odrzucając prymat w Kościele 
ciała przedstawicielskiego (soboru, synodu, konwokacji) przyznawany przez nich 
„Najwyższej Głowie” Kościoła, uznanej za „zastępcę Boga na ziemi”60 61.

59 Cyt. za: J. W. Allen, A History of Political Thought..., s. 161. Zob. szerzej: Thomas 
Cranmer: Churchman and Scholar, red. P. Ayris, D. Selwyn, Woodbridge 1993, passim.

60 Zob. w szczególności S. B. Chrimes, English Constitutional History, London 1958, 
s. 136.

61 C. St German, An Answere to a Letter [London 1535], cyt. za: J. W. Allen, A History of 
Political Thought..., s. 166.

4. Była to jednak tendencja, której - jak się wydaje - nie hołdował bezkrytycz
nie St German, twierdzący, że skoro cesarz, królowie i książęta wraz ze swym lu
dem, na który składają się tak osoby duchowne, jak i świeckie, stanowi Kościół, to 
jedynie cesarz, królowie i książęta wraz ze swym ludem zdolni są w nim działać6'. 
Henrycjański jurysta sugerował, że także w królestwie Anglii Kościół współtworzy 
„monarcha wraz ze swym ludem”, co skłania niektórych badaczy (np. Allena) do 
wniosku, że przypisywał on takiemu „ciału Kościoła” „władzę” i wymagał, by - 
podobnie jak we wspólnocie politycznej - król działał w nim wraz z parlamentem, 
a nie samodzielnie, choć być może na podstawie tytułu ustanowionego przez obej
mujący go parlament. Mimo że wniosek tych badaczy wydaje się problematycz
ny, to St German istotnie zdaje się przyjmować za Fortescue (być może z potrzeby 
uzasadnienia nie pozycji króla wobec Kościoła po reformie, ale w związku z jej 
przeprowadzaniem za pośrednictwem parlamentu), że w obu wspólnotach upraw
nienia władcy mają walor regalnych i politycznych zarazem, a nie „czysto regal- 
nych”, władca nie był więc również uprawniony do stanowienia norm prawnych 
wiążących poddanych bez przyzwolenia innych niż on reprezentantów królestwa. 
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Zasadniczo jednak pojawiający się w związku z tą tezą istotny problem przedsta
wicielstwa uchylali zwolennicy tezy o samodzielnym zwierzchnictwie króla, któ
ry w partykularnym Kościele zastępował papieża we wszelkich rolach spełnianych 
przez niego w Kościele powszechnym. Koncepcja przez nich przyjmowana, której 
ślad występuje też w stanowisku St Germana, była osobliwa, zakładała bowiem, że 
król podejmuje aktywność zarazem polityczną i regalną nie tylko we wspólnocie 
politycznej (gdzie współdziała w parlamencie z przedstawicielami wszystkich sta
nów królestwa, także z duchowieństwem), ale także w Kościele. W tym przypadku 
staje się atoli jedynym reprezentantem, nie arbitralnym jednak (jak papież), lecz 
wsłuchującym się - znów jak u Fortescue - w „chcenie” ludu, tego samego w obu 
wspólnotach w tym względzie (inaczej niż przy ustaleniach dotyczących zwierzch
nictwa) zbliżanych do siebie. Nadanie mu przez parlament obejmujący także osoby 
duchowne samodzielnego zwierzchnictwa nad Kościołem miało być wyrazem tego 
„chcenia”, podstawą jego tytułu niedzielonego ani nawet niewspółwykonywanego 
z przedstawicielami duchowieństwa; przedstawiciele ci mogli wytaczać przeciw
ko nowemu stanowi „argument z dawności” ich udziału w zarządzaniu Kościołem, 
którego nie mogły przywoływać inne „stany”, nigdy nie konkurujące w tym wzglę
dzie z papieżem, biskupami, konwokacją (synodem) ani z królem. „Nadanie” kró
lowi tytułu „najwyższej głowy Kościoła” nie przez konwokację duchowieństwa, 
lecz przez wszystkich reprezentantów całego królestwa stającego się zarazem 
Kościołem miała w tym względzie znaczenie decydujące, ale tylko w momencie 
dokonywania tego aktu przez cały Kościół ujawniający „chcenie” pojmowane jed
nak jako wyraźnie artykułowana „wola”. Po tym akcie politycznym, a obejmują
cym „moment regalny” ze względu na udział w parlamencie także króla, Kościół 
poddany już był tylko królowi, ustanowionemu w roli jedynego reprezentanta (ślad 
koncyliaryzmu mógłby w tym przypadku wiązać się tylko z „nadawaniem” tytułu, 
ale nie z ustanawianiem podstaw odpowiedzialności „najwyższej głowy Kościoła”). 
Nadal istniejąca, także po tym „nadaniu”, konwokacja duchowieństwa jako repre
zentująca tylko jeden ze stanów, a nie „cały lud” współtworzący wraz z królem 
Kościół, nie mogła pretendować do udzielania przyzwolenia na poczynania monar
chy w imieniu całej wspólnoty.

W „momencie nadania” tylko król w parlamencie (jak u St Germana) mógł re
prezentować „cały Kościół katolicki Anglii”, posiadać władzę także w odniesieniu 
do jego spraw, a ponieważ parlament reprezentował cały Kościół będący zarazem 
całym królestwem, to jego władztwo odnosiło się również do Kościoła, nie tylko 
więc do sfery doczesnej, ale także duchowej, dotąd - zgodnie z doktryną duali
styczną - uznawanej za względnie niezależną od świeckiej i podlegającej właści
wym jej zwierzchnikom, tj. duchowieństwu. Chociaż St German zastrzegał, że pra
wo ludzkie nie może przeczyć prawu Bożemu, to jego konstrukcja zmierzała do 
wniosku, że określający treść norm prawnych „król w parlamencie”, decydujący 
o tym, co wiąże jego poddanych, ustala też wykładnię norm prawa Bożego, skoro 
Jego łaska i łaska jego parlamentu” mają także rozstrzygać wszystkie kontrower
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sje religijne. Duchowieństwo przestawało być najdoskonalszym interpretatorem 
Pisma, nie było już - wbrew wywodom właściwym wiekom średnim, oprotesto
wanym u ich schyłku przez koncyliarystów - najlepiej do tego przygotowane z ra
cji „szczególnego zainteresowania” tym, co wykracza poza doczesność, zadanie to 
spełniał bowiem Kościół jako całość, skoro zaś duchowieństwo stanowiło zaled
wie jego część, to raczej stanowiący cały Kościół cesarze, królowie i książęta wraz 
z poddanym im ludem winni byli dokonywać egzegezy Słowa Bożego, choćby „ła
miąc” oparte na nim argumenty rzymskich katolików. Jak wywodzi St German w 
An Answere to a Letter z 1535 r., polemizując zresztą z More’em62, uniwersalny 
Kościół katolicki jako całość nie jest w stanie spełniać tego zadania, wszyscy pa
nujący i wszystkie ludy nie są w stanie zbierać się i dokonywać wspólnej inter
pretacji, dlatego (a jest to kolejny element polemiczny wobec uniwersalistycznych 
pretensji nie tylko papiestwa, ale i cesarstwa, a zarazem racja na rzecz „Kościoła 
narodowego”) poszczególni panujący świeccy, którzy zostali wybrani przez podle
głe im ludy, zabierający głos niejako osoby prywatne, lecz jako reprezentanci tych, 
wraz z którymi tworzą Kościół, jako przedstawiciele samych siebie i poddanych 
zarazem ujawniający wszystek głos ludu posiadają legitymację do ustalania niebu- 
dzącej wątpliwości wykładni Pisma, działając w radzie grupującej reprezentantów 
świeckich i duchownych.

62 Polemikę tę omawia szerzej John Guy w tekście: Thomas More and Christopher St 
German: the battle of the books, [w:] Reassessing the Henrician age, Politics ad Reform, 1500- 
-1550, red. A. Fox, J. Guy, Oxford 1986, s. 95-120.

63 Zob. szerzej C. Morris, Political Thought in England..., s. 51 (tamże wywód poświęco
ny wykorzystaniu zamysłu St Germana w parlamencie 1545 r.).

Bez wątpienia król działający w parlamencie, jak u Fortescue będący głową 
ciała politycznego i regalnego zarazem, a nie tylko politycznego ani wyłącznie 
regalnego, jest już traktowany przez henrycjańskiego prawnika jako zwierzchnik 
Kościoła reprezentujący nie tyle „wspólnotę sięgającą aktu ufundowania przez 
Chrystusa”, ile „wspólnotę empiryczną”, wspólnotę tworzoną przez lud. Ujęcie 
to, istotnie bliskie St Germanowi, oddalające go i od późniejszych zwolenników 
koncepcji „Boskiego uprawnienia króla” (intymna więź łącząca tylko władcę z Bo
giem), i od przedstawicieli środowisk protestanckich, traktujących „bożego” (go- 
dly) monarchę jako zdolnego dokonywać „osobistej” interpretacji Pisma, wska
zywało na to, że duchowieństwo nie jest już w stanie samodzielnie interpretować 
Słowa także w Kościele uniwersalnym, osobliwie o scentralizowanej hierarchii 
z papieżem na czele. Teza ta, w istocie zwrócona przeciwko pretensjom papieskim, 
łączyła się jednak u niego z tezą kolejną - o niemożności zgromadzenia Kościoła 
powszechnego, zwróconą tak przeciwko pretensjom cesarskim, jak i próbom kon- 
cyliamym, a za jej pośrednictwem z wnioskiem o zasadniczym uwikłaniu monar
chy i duchowieństwa w całość zwaną Kościołem, będącym wprawdzie częścią tyl
ko Kościoła uniwersalnego, stanowiącego jednak związek narodowych wspólnot63.
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Nawiązanie przez St Germana do tez Fortescue, a zwłaszcza jego orzeczenia 
o zarazem regalnym i politycznym charakterze władztwa sprawowanego względem 
Kościoła, prowadziło jednak henrycjańskiego prawnika do identyfikacji sfer świec
kiej i duchowej, królestwa i partykularnego, narodowego Kościoła Anglii. Było to 
stanowisko, jak się wydaje, zbyt złożone, by mogło zostać przyjęte przez członków 
środowiska bezpośrednio wspierającego poczynania Henryka VIII. W przekonaniu 
jego czołowych reprezentantów, kształtowanym nie tylko przez tradycje angiel
skiej myśli politycznej, ale także przez rozmaite argumenty zaczerpnięte z tradycji 
koncyliamej, protestanckiej, a nawet - mimo paradoksalności stwierdzenia - hie- 
rokratycznej (przynajmniej w ujęciach prezentowanych przez Idziego Rzymianina, 
acz z przeniesieniem uprawnień z papieża na władcę świeckiego), wspólnoty te na
leżało ujmować wyraźnie jako różne i nie wikłać wspólnoty politycznej w dzieło 
„nadawania tytułu najwyższej głowie Kościoła”. W planie politycznym, inaczej niż 
w „planie duchowym”, monarcha istotnie działał „w parlamencie”, wciąż pozosta
wał, zgodnie z ujęciem Fortescue podjętym przez St Germana, w „ustroju zarazem 
regalnym i politycznym” nawet gdy jego rozstrzygnięcia dotyczyły zmian w prawie 
powszechnie obowiązującym albo nakładania podatków; w „planie duchowym” 
jednak nie znał on już podobnego uwikłania, a ustrój w nim proponowany zyskać 
miał charakter „czysto regalnego”64, co wymagało abstrahowania od ewentualnego 
„aktu nadania” jako warunku reprezentowania przez „głowę” „chcenia całego cia
ła” będącego teraz Kościołem.

64 St German’s Doctor and Student, red. T. F. T. Plucknett, J. L. Barton, London 1974, 
dialog drugi, Additions, rozdz. 8.

65 Akcentujemy różnice, mając świadomość trwałości we współczesnej brytyjskiej literatu
rze przedmiotu tezy postawionej przed wieloma laty przez le Van Baumera, iż henrycjańska myśl 
polityczna była bardzo uboga z powodu popierania przez wszystkich publicystów, tak prawni
ków (z wyjątkiem - zaznaczmy to, czego nie dostrzega wspominany badacz - bardzo przecież 
popularnego w XVI w. St Germana), jak i duchownych, kierunku przyjętego przez monarchę, 
negującego zwierzchnictwo papiestwa wobec władcy świeckiego. Zdaniem przywoływanego ba
dacza, w takich warunkach nie mogły się wykształcić ani doktryna Boskiego uprawnienia króla, 
ani doktryna suwerenności parlamentu, ani wreszcie doktryna oporu (F. le Van Baumer, The 
Early Tudor..., s. 126).

Różnice stanowisk zwłaszcza między biskupami wspierającymi Henryka i St 
Germanem, który jak oni popierał kierunek obrany przez króla i jego chęć unieza
leżnienia królestwa od wpływu obcych władców65, miały istotny podtekst. Dotyczył 
on nie tyle pozycji władcy, ile relacji między wspólnotami polityczną i duchową; 
nie zmieniając zasadniczo ujęcia wspólnoty politycznej jako wymagającej głowy 
działającej regalnie i politycznie zarazem, pozostającej „w parlamencie”. Duchowni 
mieli wspólnotę duchową za różną od politycznej, podobną w wielkiej mierze do 
tej, którą Henrykowi IV nie tyle jako cesarzowi, ile jako królowi Niemiec pre
zentowali biskupi niemieccy w początkowej fazie tzw. sporu o inwestyturę; w tej 
wspólnocie władca miał być głową i korzystać jedynie z rad episkopatu, nie uzna



Ku MONARCHII ABSOLUTNEJ? 233

jąc prymatu biskupa Rzymu, ale i nie identyfikując funkcji jej głowy z funkcją gło
wy wspólnoty politycznej. St German dążył bardziej konsekwentnie do identyfi
kacji obu wspólnot, korzystając zarówno z argumentów koncyliarystów (a co za 
tym idzie „sycąc” wspólnotę polityczną pierwiastkiem duchowym), jak i z racji 
właściwych tradycji angielskiej, wiążącej poczynania monarchy momentem „poli
tycznym”66, mającej go jednak za element racjonalnej struktury, a nie - jak w kolej
nym stuleciu w ujęciu absolutystów - za osobę związaną tajemnymi („intymnymi”) 
więzami ze Stwórcą67. Jeśli, korzystając z prac pisanych za panowania Henryka, 
których autorzy nawiązywali do dystynkcji wypracowanych znacznie wcześniej, 
użylibyśmy rozróżnienia potestas ordinis-potestas jurisdictionis, eksponując z jed
nej strony „czysto duchową władzę” kapłanów do konsekrowania i udzielania sa
kramentów, z drugiej zaś władzę rozkazującą zdolną korzystać z przymusu, to 
zbliżylibyśmy się do stanowisk zajmowanych przez strony interesującej nas pole
miki68. Jeśli wprowadzilibyśmy ponadto odróżnienie jurisdictio poli (jako pierw
szej formy potestas jurisdictionis, odnoszącej się do dyspensowania i udzielania 
absolucji, związanych z „wewnętrznym życiem” człowieka i jego relacją do Boga) 
i jurisdictio fori (jako formy dotykającej „spraw zewnętrznych” Kościoła, osobli
wie jego majątku), dostrzeglibyśmy, że o ile St German pozostawia pierwszą jurys
dykcję w rękach duchowieństwa, drugą jedynie przekazując Kościołowi współre- 
prezentowanemu przez króla i innych przedstawicieli, o tyle jego polemiści skłonni 
są poddać obie jurysdykcje ciału przedstawicielskiemu. Niezależnie jednak od 
tego rozstrzygnięcia, obie strony zgodnie już przyjmują, że władza rozstrzygania 
w „sprawach zewnętrznych” dotyczących Kościoła winna należeć do wspólnoty 
wiernych reprezentowanej nie tylko przez duchowieństwo; że legislacja i orzekanie 
w sprawach dotyczących Kościoła, w tym ustalanie treści doktryny („władza na

66 W tym względzie byłoby zasadne nie tylko odwołanie do Fortescue, ale i przypomnie
nie, że wspominany przez nas Gardiner, który jeszcze w 1535 r. jednoznacznie oddawał królowi 
w De vera obedientia pełnię zwierzchnictwa w Kościele anglikańskim, dwanaście lat później 
przeszedł na pozycję zajmowaną przez St Germana; należy jednak podkreślić, że zmianę stano
wiska poprzedziła śmierć Henryka VIII, która skłoniła wspierających go publicystów do formu
łowania opinii bardziej wyważonych i poszukiwania rozwiązań niewymagających już „doskona
łości” osobistej monarchy, znajdowanej u zmarłego władcy.

67 C. Morris, Political Thought in England..., s. 8. Autor zwraca uwagę, że dopiero Francis 
Bacon wprowadza wyłom w racjonalnej strukturze angielskiej myśli politycznej, przełamując 
logikę stanowisk nazywanych „feudalnym” i „uniwersalistyczno-katolickim”, otwierając drogę 
doktrynom eksponującym wątki im obce, osobliwie ten, który przewidywał „dziedziczność ty
tułu” wiążącą się z pozaracjonalną relacją pretendentów i piastunów korony do Boga, uwalnia
nych tym samym od obowiązków znajdowanych w planie ziemskim, choćby w obowiązujących 
prawach lub przyrzeczeniach królewskich (tamże, s. 9). Zob. w związku z tym zagadnieniem 
szkic poświęcony koncepcjom formułowanym przez angielskich katolików zwłaszcza za czasów 
Elżbiety I.

68 Zob. szerzej w szczególności J. L. O’Donovan, Theology of Law and Authority in the 
English Reformation, Atlanta 1991, s. 51-57.
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uczycielska”), należą z pewnością nie do duchowieństwa, lecz do reprezentantów 
całości Kościoła, choćby działali oni zarazem jako reprezentanci wspólnoty poli
tycznej, wbrew temu, co przez wiele stuleci głosili kanoniści, niezdolni dopuścić 
świeckich do udziału w sprawowaniu jurisdictio fori, zdecydować - jak parlament 
za Henryka - iż król nie szafujący sakramentami może w Dziesięciu artykułach 
z 1536 r. zredukować ilość sakramentów z siedmiu do trzech69.

69 C. Morris, Political Thought in England..., s. 53.

Zagadnienia te były o tyle istotne, że król nie samodzielnie, lecz wraz z parla
mentem przeprowadzał zmiany statusu Kościoła Anglii (co usprawiedliwiały obie 
strony omawianego sporu), uniezależniając go od powszechnej wspólnoty chrze
ścijańskiej i uzależniając od siebie jego duchowieństwo w sferach legislatywnej, 
jurysdykcyjnej i doktrynalnej. Zwracając się i przeciwko St Germanowi, i przeciw
ko licznym hierarchom Kościoła Anglii sprzyjającym Henrykowi VIII, podzielają
cym przekonanie prawnika na temat zwierzchniej pozycji króla wobec ciała poli
tycznego i wyznaniowego zarazem, bezskutecznie protestowali More oraz biskupi 
Warham i Fisher, odwołując się do dawnej doktryny dualistycznej, przesłoniętej 
jednak przez ujęcia papalistyczne lub hierokratyczne dominujące w XIV-XV w., 
atakowane także przez zwolenników koncyliaryzmu. Bezskutecznie jednak próbo
wali oni przekonywać, że - zgodnie z ujęciem zaproponowanym u schyłku V w. 
po Chr. przez papieża Gelazego I, odpomnianym szczególnie przez Jana z Paryża, 
krytykowanym jednak przez Ockhama i Marsyliusza - uprawnienia do kierowania 
wspólnotą duchową uzyskało duchowieństwo wprost z nadania Chrystusa (zatem 
jure divino), bez pośrednictwa władcy świeckiego, któremu Zbawiciel wydzielił 
sferę odmienną, zakazując mu - z uwagi na niedoskonałość skażonego grzechem 
pierworodnym człowieka - wkraczania w sferę zastrzeżoną dla świętego autoryte
tu biskupów. Krytycy postanowień parlamentu i rozwiązań wprowadzanych przez 
statuty odwoływali się zatem nie tyle jak St German do common law albo ujęć kon- 
cyliamych jak liczni hierarchowie wspierający Henryka, ile do prawa Bożego, do 
rozstrzygnięcia samego Chrystusa, naruszonego ich zdaniem przez króla działa
jącego w parlamencie. Zdaniem zwolenników doktryny dualistycznej reprezenta
cja królestwa uzurpowała sobie uprawnienia oddane przez Chrystusa tym, którzy 
mieli świadczyć o tożsamości wspólnoty wiernych tworzących jedną, powszechną 
wspólnotę wieńczoną przez jedną Głowę - papieża, kontynuatora tytułu otrzyma
nego przez św. Piotra także wprost od Chrystusa, dawcę jego uprawnień legislacyj
nych, jurysdykcyjnych i nauczycielskich.

Te trzy rodzaje uprawnień stanowiły zresztą główną kwestią sporną: St German, 
eksponujący podobieństwo (tożsamość?) wspólnot politycznej i duchowej, konse
kwentnie dowodził uzasadnionych aspiracji króla w parlamencie w odniesieniu do 
uprawnień przypisywanych przez dualistów hierarchom Kościoła powszechnego. 
Gardiner, przypisujący początkowo większą rolę zgromadzeniu duchowieństwa 
niż parlamentowi, po 1535 r. przejął opcję St Germana, ograniczając tradycyjne 
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uprawnienia duchowieństwa (wyprowadzonego już ze scentralizowanej struktury 
Kościoła powszechnego) do sfery potestas ordinis: w tej tylko dziedzinie, wbrew 
doktrynie Gelazego I, duchowieństwo korzystać miało z uprawnień nadanych przez 
Boga, w pozostałych korzystając z uprawnień nadawanych przez władcę świeckie
go, który przejmował je na mocy aktu podjętego w parlamencie od głowy Kościoła 
powszechnego, dzierżącej je dotąd nie na podstawie decyzji Chrystusa, lecz 
w oparciu o rozstrzygnięcia dokonane przez człowieka, tj. przez samych papieży 
lub sobory przez nich zwoływane. Wbrew dualizmowi gelazjańskiemu władza ju
rysdykcyjna, obejmująca uprawnienia Kościoła do normowania spraw duchowych, 
osądzania tych, którzy normy te naruszyli, przez duchownych oraz określania tre
ści doktryny, oddane zostały świeckiemu władcy jako ich jedynemu dysponentowi. 
Dla publicystów Henryka władza sprawowana w sprawach duchowych („spirytu
aliach”) ograniczała się już jedynie do potestas ordinis, gdy potestas jurisdictionis 
należała do władcy świeckiego, niebędącego kapłanem, a sprawującego władztwo 
w znacznie rozszerzonej dziedzinie „temporaliów”, obejmującej nawet sankcjono
wanie uchwał zgromadzeń duchowieństwa70.

70 Stanowisko takie, zbliżone do zajmowanego przez Marsyliusza z Padwy, prezentowali 
m.in. Edward Fox (De vera differentia, s. 30) i Christopher St German (A Treatise concernyn- 
ge the division betwene the spiritualtie and temporaltie, London 1532, oraz A Dialogue betwixte 
two englyshemen, whereof one was called Salem and the other Bizance, London 1533); zob. sze
rzej F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 64-69.

Ta zmiana, potęgująca kluczowe dla myśli politycznej zagadnienie legislacji 
przez władcę, wymagała jednak uzasadnienia porzucenia rozwiązania dualistycz
nego, wiążącego kwestię ustalania granic między „spirytualiami” i „temporalia- 
mi” z decyzją „świadomego ludzkiej upadłości” Chrystusa, i uznania, że granice 
te określać będzie teraz reprezentacja wspólnot świeckiej i duchowej zarazem, za
stępująca w tej mierze Zbawiciela, ale i niedotknięta znaną Mu „upadłością”, któ
ra mogłaby być wiązana z osobą monarchy lub innych przedstawicieli królestwa 
(i ewentualnie Kościoła). Gdy zatem St German głosił, że król w parlamencie jest 
„suwerenem w sferze duchowej”, przyznając ciału przedstawicielskiemu prymaty 
w zakresie legislacji, sądzenia i orzekania o treści doktryny, składające się na wła
dzę jurysdykcyjną (potestas jurisdictionis), to odnosił to ustalenie do Korony ra
czej lub królestwa, pewnych abstrakcyjnych jakości nierównie mniej narażonych 
na „upadłość moralną i intelektualną” niźli sam władca z jego ewentualnym osobi
stym tytułem do sprawowania władzy jurysdykcyjnej.

Stanowisko, które od pamflecistów aktywnych po 1534 r. przejęli tak róż
ni myśliciele, jak Richard Hooker w końcu XVI w. i Thomas Hobbes w połowie 
kolejnego stulecia, nie rozbijało jednak ostatecznie tradycyjnego, zakorzenionego 
w wiekach średnich porządku opartego bardziej na koncepcji dualistycznej niźli 
papalistycznej, choć wyraźnie zawężało sferę, w której sacerdotium zachowywało 
bezpośrednią łączność z Boskim źródłem, tj. sferę udzielania sakramentów, w któ
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rej zbędna była „władza przymusu”. O ile Gardiner, Fox i St German powstrzymy
wali się przed przyjęciem skrajnego stanowiska erastiańskiego, to jego zapowiedź 
Odnajdziemy w poczynaniach Cranmera i pierwszych angielskich twórców podstaw 
koncepcji Boskiego uprawnienia króla, uznających już, że niebędący kapłanem 
władca świecki może niekiedy udzielać sakramentów, głosić Słowo, a nawet już 
nie działając w parlamencie, samodzielnie orzekać o treści doktryny. Nie było to 
stanowisko bliskie tylko Cranmerowi, który w Reformatio legum ecclesiasticarum 
głosił, iż wszelka jurysdykcja kościelna ma źródło w Koronie i że do jej piastu- 
na należy w ostatniej instancji władza orzekania o treści herezji, skoro w później
szych o dwadzieścia lat dyskusjach toczonych w parlamencie nad projektem Act of 
Supremacy (1559, już po śmierci Henryka, a za panowania Elżbiety) utrzymywa
no, że angielskie prawo pospolite (common law) zawierało normy wskazujące, że 
zarówno uprawnienia jurysdykcyjne sądów kościelnych, jak i analogiczne upraw
nienia samego papieża wyprowadzane były z jurysdykcji Korony, i także w tym 
względzie powoływano się na autorytet St Germana.

Argumentując na rzecz prymatu królewskiego, jurysta aktywny za Henryka 
VIII istotnie przekonywał, że skoro do Kościoła katolickiego należy możność okre
ślania treści prawd wiary, a duchowni nie stanowią Kościoła, to nie do nich należeć 
winno uprawnienie w tym zakresie; skoro - jak wnioskował, opierając się na przy
toczonych przez nas przesłankach - Kościół powszechny nie posiada już jednolitej, 
scentralizowanej i zhierarchizowanej uniwersalnej struktury, skoro nie ma jednej 
Głowy, lecz składa się z wielu partykularnych wspólnot, to można było przyjąć 
wniosek dalej idący, iż każda z partykularnych wspólnot narodowych stanowi sama 
w sobie katolicki Kościół i że Kościół katolicki Anglii, obejmujący wszystkich wie
rzących chrześcijan królestwa, winien być kierowany przez jedyną naturalną jego 
głowę zdolną reprezentować partykularne „ciało wiernych” - przez króla. Właśnie 
dlatego przekonywano, że wspólnota polityczna jest identyczna z Kościołem, 
a król lub inny jej reprezentant może wypowiadać się w imieniu Kościoła i wyja
śniać treść Pisma Świętego określającego treść spajającej go wiary71. Zwolennicy 
zwierzchnictwa króla w Kościele z czasów Henryka VIII nie szli jeszcze tak dale
ko, ale zapowiadali to skrajne ujęcie, akcentując niezależność Korony względem 
papiestwa i króla działającego samodzielnie lub w parlamencie wobec duchowień
stwa72. Dla uzasadnienia przyjętego kierunku odwoływali się zwykle do popularnej 
w wiekach średnich koncepcji organicznej, zwracali uwagę na ustanowiony lub do
puszczony przez Boga funkcjonalny podział zadań we wspólnocie politycznej, pod
kreślając, że właściwe wypełnianie funkcji przez wszystkich jej członków stanowi 

71 J. W. Allen, A History of Política! Thought..., s. 162-168.
72 W słynnej, a nader charakterystycznej, mowie w parlamencie z 1545 r. Henryk VIII 

podkreślał, że jedynie do króla należy rozstrzyganie wątpliwych kwestii zawartych w Piśmie 
Świętym; do monarchy też należeć miało rozstrzyganie kontrowersyjnych kwestii doktrynalnych 
i określanie, które elementy Tradycji Kościoła są wiążące (zob. tamże, s. 164-165).
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warunek „dobrego bycia” całości; z tej już koncepcji mogli wywieść nie tylko za
kaz oporu względem władcy, ale także uzasadnić nadzwyczajne zdolności władcy, 
w tym wyjątkową „prawość” jego „rozumu”. Nie zawsze jednoznacznie rozstrzy
gając, czy chodzi o prymat monarchy lub parlamentu go obejmującego w Kościele 
powszechnym istniejącym w Anglii, czy raczej o prymat w osobnym Kościele 
angielskim, mogli orzekać jak Fox, że duchowieństwo jest w pełni uzależnione 
w dziedzinie władztwa stosującego przymus od piastunów władzy świeckiej73.

73 Zob. szerzej, z uwzględnieniem zastrzeżeń dotyczących stanowiska Starkey’a (omawiane
go obszerniej w szkicu poświęconym orientacjom angielskich katolików) C. Morris, Political 
Thought in England..., s. 54-55.

74 Zob. zwłaszcza F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 109.

5. Apel o przyczynianie się do „dobrego bycia” wspólnoty odnaleźć można nie 
tylko u St Germana, Gardinera i Fox’a, ale i u Thomasa Ely ota, powstrzymujące
go się jednak od tezy bardziej zdeklarowanych zwolenników króla, którzy - jak 
William Thomas - przekonywali otwarcie o zasadniczo anarchicznym usposobie
niu poddanych z konieczności „kiełznanych” w swych zachowaniach przez wład
cę politycznego jako jedynego czynnika zdolnego zaprowadzić elementarny ład. 
Thomas, po śmierci króla Henryka współpracownik jego syna, używać miał już 
„czysto świeckiego” języka włoskich „republikanów” (brzmiącego obco w uszach 
Anglików, przyzwyczajonych zapewne do tradycyjnego uzasadnienia zwierzch
nictwa politycznego), przekonując m.in., że nawet każdy skuteczny władca winien 
być akceptowany przez poddanych, jest to bowiem warunkiem ich wzajemnego 
współżycia, którego nie jest w stanie spełnić nikt inny, nawet ten, kto powołuje się 
na ustanowienie przez Boga, nie posiadając jednak dość mocy, by zmusić wszyst
kich do posłuszeństwa. Tezy takie, jakże krytyczne wobec zdolności jednostek do 
współżycia z innymi bez udziału władzy, przeciwne ustaleniom radykałów prote
stanckich w rodzaju Ponęta lub Goodmana z lat 50. XVI w. o możliwości oceniania 
przez jednostki poczynań władcy74, znajdujemy zarówno w A discourse made by 
William Thomas, esq. for the King s use, whether it be expedient to vary with time, 
jak i w pisanych później pracach powstałych u schyłku panowania Henryka VIII 
lub wkrótce po jego śmierci. Niechęć do „rządów ludu” i formy arystokratycznej, 
skłaniającej do zanegowania więzi króla z parlamentem, dopełniał Thomas rozwa
żaniami o konieczności „kiełznania” przez księcia stronniczych zapędów każdej 
grupy, niezależnie od tego, czy stanowi większość (lud), czy mniejszość (arysto
kracja).

W każdym przypadku jedynie monarcha był w stanie zagwarantować trwanie 
całości politycznej bez sięgania po tezę o Boskim uprawnieniu, skoro sama em
piryczna rzeczywistość anarchii panującej wokół wystarczała do uzasadnienia pa
nowania przy użyciu przymusu. Jedynie on, nawet gdyby stał się tyranem, niedy- 
skwalifikowanym jednak z racji utraty kryteriów wartościowania jego poczynań 
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z punktu widzenia wiążącego jego i innych jednego, spójnego i statycznego ładu 
normatywnego, mógł zapewnić trwanie społeczeństwa; nawet jako tyran działałby 
on sprawniej niż arystokraci, rychło z racji konfliktów między wieloma mógłby się
gnąć po środki godne jedynie tyranów gwoli wyniszczenia przeciwników, a tym sa
mym znosiłby jedność organicznej całości75. Każda wielość rządzących zostaje tym 
samym wyraźnie zdyskwalifikowana: władca działający nie w nadzwyczajnych 
okolicznościach ustanawiania nowej rzeczypospolitej, ale w sytuacji jej istnienia, 
stale podejmuje starania o jej zachowanie, dokładniej o przetrwanie rzeczpospoli
tej lub wspólnoty jako jedności. W ten sposób, w oryginalnym ujęciu „makiawe- 
listy” Thomasa władca zajmuje już miejsce nie tylko Chrystusa rozstrzygającego 
o granicach między tym, co polityczne i tym, co duchowe, ale także miejsce autora 
wszechobejmującego ładu jako jedyny czynnik jednoczący, ustanawiający jedność 
polityczną, będący jedynym znakiem jej trwania.

75 F. Raab, The English Face of Machiavelli..., s. 40-45.

Jednak, wbrew narzucającej się konkluzji, Thomas nie jest jeszcze „politycz
nym ateistą”, jak kilkadziesiąt lat później każdego „makiawelistę” zwać będzie an
gielski jezuita Robert Persons. Choć w dotychczasowym wywodzie jawi się jako 
taki, to główny cel jego „makiawelicznych” ustaleń nie jest zgodny z celem stawia
nym przez myśliciela florenckiego; włoski „realista” miał przecież religię za jeden 
z wielu czynników istotnych w świecie politycznym, instrumentalnych jednak wo
bec celów politycznych. Thomas inaczej, a nawet odwrotnie: jego celem głównym 
nie jest realizacja celu politycznego, utwierdzenie władzy przez jej piastuna albo 
jedynie ustanawianie i zachowywanie jedności politycznej, jest nim natomiast jed
ność religijna, a środek wiodący do realizacji tego celu stanowi polityczna jedność. 
W The Vanitee of his Word celem ostatecznym jest Chrystus, a warunkiem uzyska
nia Jego pomocy - podjęcie starań w planie politycznym o odzyskanie utraconej 
jedności jako jedności politycznej, którą może ustalać - Przypomnijmy - jedynie 
władca polityczny. Dokonujące się w myśleniu Thomasa „odwrócenie” relacji bli
skiej Machiavellemu jest wielce znaczące: zmiany w Kościele uwarunkowane są 
odzyskaniem jedności politycznej; tylko rzeczpospolita zjednoczona wokół swego 
monarchy, wspólnota posłuszna mu i porzucająca - choćby wskutek użycia przy
musu przez władcę - wszelką interesowność, może zjednoczyć się zarazem wokół 
Chrystusa, może ku Niemu podążyć.

Thomas, idący dalej niż wspominany wcześniej Richard Morison, nie skory 
już do uzupełniania „społecznej konieczności” istnienia władzy Augustyńską ra
cją jej istnienia, przedstawia wniosek szokujący zwłaszcza dla tych, którzy przy
wiązani byli jeśli nie do tradycyjnej wizji ładu, to do ujęć chrześcijańskich hu
manistów: władca polityczny nie jest połączony z Bogiem szczególnymi więziami 
i pozostaje głównie w relacji z bezpośrednimi poddanymi podporządkowującymi 
się mu lub zagrażającymi jego władztwu. Jako taki może on stosować wszelkie 
środki, by w imię ustanawiania pokoju między jednostkami i ustalania podstaw 
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istnienia społeczeństwa zmusić wszystkich do honorowania elementarnych norm. 
Polityka staje się w ten sposób „sztuką tworzenia”, a nie umiejętnością rozpozna
wania ładu, którego treść nie zależy od woli władającego: poznanie tworzywa, 
w którym władca-prawodawca pracuje, jest wstępnym warunkiem należytego wy
konania dzieła, powiada Thomas, powołując się w zasadzie tylko na teksty staro- 
testamentowe, pisarzy klasycznych oraz przykłady z dziejów Grecji, Rzymu, Italii 
i Anglii, nie sięgając natomiast do Nowego Testamentu i dzieł Ojców Kościoła. 
Król, opisywany wyłącznie przy użyciu „kategorii świeckich”, nie jest z pewno
ścią „namiestnikiem Boga na ziemi”, nie jest też zestawiany z pretendującym do 
tej pozycji papieżem. Władca staje się przede wszystkim najwyższym zwierzchni
kiem sfery doczesnej, zachowującym pierwsze miejsce we wspólnocie politycz
nej, której istnienie zależy od jego aktywności. Relacjonowany jest głównie do 
arystokracji sytuowanej na drugiej pozycji w hierarchii, nie pozostaje natomiast 
w żadnej relacji do ludu, bowiem miejsca dla niego w hierarchii takiej wspólnoty 
Thomas wcale nie przewiduje.

Choć stwierdzenia te są odległe od większości ujęć prezentowanych w ówcze
snej Anglii przypominanych w tym tomie (eksponujących problem realizacji ładu 
przez króla lub obejmujące go ciało przedstawicielskie, a nie jego ustanawiania, 
i uzasadniających w oparciu o to tezę o zakazie naruszania ładu przez poddanych 
jako akcie skierowanym przeciwko samemu Bogu, bliskim więc herezji76), to są one 
ważne, pochodzą bowiem od przyszłego tutora trzynastoletniego króla Edwarda, 
autora wpisywanego często do grona prekursorów angielskiego republikanizmu. 
Argumenty Thomasa stawały się coraz bliższe myślicielom eksponującym nie tyle 
relację między władcą i Bogiem, ile jego wyjątkowość w planie doczesnym, zwią
zaną także z odmiennością jego poczynań wobec działań podejmowanych przez 
poddanych, niezdolnych trwać bez jego udziału ani samodzielnie kierować wspól
notą, niezdolnych także przemieniać formy rządu ani wyznaczać piastunów koro
ny. Ich stanowisko było już jednak kierowane nie tylko przeciwko autorom uzasad
niającym zwierzchność cesarza lub papieża względem „monarchów narodowych”, 
ale także przeciwko formułującym racje na rzecz prawa oporu, gdyż koncepcje, na 
których opierali swe ustalenia henrycjańscy publicyści (a nawet poeci, zwłaszcza 
najbardziej z nich znany John Skelton77) wykorzystane zostały głównie przez kato
lickich krytyków stanowiska prześladowanych za czasów katoliczki Marii I Tudor 
Williama Whittinghama i Williama Pethe’a, jak i bardziej znanych: Johna Ponęta, 
Johna Knoxa i Christophera Goodmana. Podnosili oni sprzeciw wobec królowej 

76 C. Morris, Political Thought in England..., s. 53.
77 Warto zapamiętać Skeltona (1460-1529) zwłaszcza jako autora A Balladę of the 

Scottyshe Kynge z 1513 r., określanej niekiedy jako ekspozycja niezwykle nacjonalistyczna 
w duchu i treści, istotna, skoro poeta był tutorem młodego króla Henryka VIII i skoro w okresie 
wojny z królem Szkocji Jakubem IV (zakończonej zresztą klęską wrogów Anglii) nawoływał do 
bezwarunkowego wspierania Tudora i prowadzonej przez niego polityki antyfrancuskiej, wręcz 
traktując już sprzeciw jako „herezję”, zatem kojarząc wymiary polityczny i religijny.
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gwałcącej prawdziwe „Słowo Boże”, bo nawracającej ku stanowisku rzymsko
katolickiemu. Argumenty Gardinera i St Germana były dla nich o tyle istotne, że 
nie wiązały wyjątkowości położenia władcy bezpośrednio z Bogiem, co z jednej 
strony umożliwiało krytykę jego poczynań, gdy przeczył poleceniom Boga, z dru
giej zaś mogło być wykorzystywane przez tych, którzy eksponowali bezpieczeń
stwo wspólnoty jako główne zadanie władcy, negowane przez królową korzysta
jącą z urzędów dla wprowadzenia jakiegoś rodzaju ładu teokratycznego. U Ponęta 
jednak, Knoxa i Goldmana, podobnie jak u katolika Nicholasa Sandersa, odnaleźć 
można tezę prowadzącą w odmiennym kierunku niż wytyczony przez St Germana 
i Gardinera, bo uzasadniającą prawo, a niekiedy nawet powinność stawienia przez 
poddanych biernego lub czynnego oporu władcy gwałcącego przykazania Boże lub 
sprzeciwiającego się wymaganiom prawa naturalnego, identyfikowanego niekiedy 
z prawem Bożym. Teza ta uderzała w główną przesłankę rozumowania zwolenni
ków „tendencji absoluty stycznej” podobnych Thomasowi: przesłankę dotyczącą 
wyjątkowości króla nie jako „namiestnika Boga na ziemi”, od Niego wywodzącego 
swój tytuł, ile jako jedynego czynnika zdolnego zapewnić trwanie wspólnoty poli
tycznej. Znajdowana w Piśmie Świętym zasada wymagająca, by Boga raczej słu
chać niż ludzi; stawała się w ujęciu krytyków niezwykle ważnym elementem pro- 
blematyzującym ujęcie rozchodzące się ze stanowiskiem Morisona, eksponującym 
jedynie „empiryczno-faktyczne” uwikłanie tytułu politycznego władcy, znoszącym 
jednak również, pomijaną także przez licznych „absolutystów”, ważną dla wieków 
średnich dystynkcję osoby i urzędu78 79.

78 Zob. szerzej F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 111-115.
79 A. F. Pollard, Evolution of Parliament, New York 1920, s. 215.

Le Van Baumer twierdzi, że publicyści popierający stanowisko Henryka VIII, 
dążący do ustalenia podstaw „tendencji absolutystycznej” nie formułowali jednak 
doktryny Boskiego uprawnienia królów, nie ujmowali bowiem w swej koncepcji 
wszystkich koniecznych dla niej elementów, jako że koncentrowali się bardziej na 
argumentacji skierowanej przeciwko prawu oporu niż na uzasadnianiu uprawnień 
monarchy. Broni on tej tezy, mimo że jest świadom, iż publicyści ci - pomijając 
Thomasa, ale włączając Morisona - wciąż wskazywali na grzeszność aktu oporu 
wobec władcy ze względu na więzi łączące go z Bogiem, mimo, że kreślili reli
gijne w istocie uzasadnienie monarchii i bez wątpienia, czyniąc punktem wyjścia 
potrzebę wzmocnienia pozycji króla wobec Kościoła, przygotowywali już zupeł
nie nową teorię wszechmocnej Korony w parlamencie19. Rozważania prowadzone 
w tym zakresie dotyczyły fundamentalnych kwestii uzasadnienia legitymacji kró
la, istoty jego władania, ale także podstawy zobowiązania do respektowania jego 
poczynań oraz ewentualnej możliwości zmieniania treści obowiązującego prawa. 
Podejmowane one były na trzech poziomach, które moglibyśmy nazwać: filozoficz
nym (najbardziej abstrakcyjnym, odnoszącym się do problemu ładu i jego ewentu
alnej dynamiki), teologicznym (który wiązał się nie tylko z zagadnieniem szcze
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gólnej relacji władcy do Boga, ale także z patriarchalizmem uzasadnianym przy 
użyciu treści Bożych przykazań), wreszcie prawniczym (najbardziej jednoznacznie 
wiążącym się z kwestią zmienności norm). Już za Henryka VIII możemy dostrzec 
napięcia występujące na każdym z tych poziomów; pierwszy i trzeci rozważymy 
głównie w związku z wystąpieniem St Germana i koncepcją ancient constitution, 
drugi powiążemy z pozycją zajmowaną przez Gardinera, w tym miejscu ograni
czając się do spostrzeżenia, że zagadnienie patriarchalizmu było bez wątpienia 
dostrzegane przez doradców Henryka VIII, skoro zostało uwzględnione w Kings 
Book. W tej „sumie zasad”, które winni akceptować wszyscy członkowie Kościoła 
anglikańskiego, będącej oficjalną publikacją z 1543 r., Boże przykazanie miłości 
ojca i matki zostało połączone z nakazem posłuszeństwa wobec księcia i respek
towania (co także istotne, zważywszy na problemy ładu normatywnego rozważane 
na dwóch innych poziomach) wszelkich praw, proklamacji, ogłoszeń i nakazów po
chodzących od książąt i innych rządzących, chyba że ich treść sprzeciwia się przy
kazaniom Boga™.

6. Jak widzieliśmy Christopher St German80 81, podejmujący rozważania głów
nie na poziomie filozoficznoprawnym, toczący spór z More’em o prymat króla 

80 The Kings Book..., s. 104. Podobny „argument patriarchalny” znajduje się w pismach 
Williama Tyndale’a, nie znajduje się go jednak w takim samym ujęciu u Thomasa Elyota: o ile 
pierwszy z nich wykorzystał „tezę patriarchalną” do uzasadnienia obowiązku posłuszeństwa pod
danych, o tyle drugi użył jej dla zarysowania powinności księcia (zob. szerzej G. J. Schochet, 
Patriarchalism in Political Thought: the authoritarian family and political spéculation and atti
tudes especially in seventeenth-century England, Oxford 1975, s. 38-41).

81 Christopher St German (14607-1540 lub 1541), prawdopodobnie jedyny syn Sir 
Henry’ego St German of Shilton (Warwickshire) i Anny, córki Sir Thomasa Tyndale’a of 
Hockwold (Norfolk). Christopher wstąpił do Middle Tempie prawdopodobnie po ukończeniu 
edukacji w jednej z Inns of Chancery, pojawiając się w Londynie najpóźniej w 1490 r. Tu zo
stał powołany do palestry przed 1502 r., wiele wskazuje jednak, iż nie podjął praktyki; mieszkał 
zapewne w Middle Tempie, nie ożenił się, ale i nie wracał do rodzinnych stron, by objąć rodo
we posiadłości, mimo że był synem szlachcica, pracował natomiast w Londynie jako wydawca. 
W 1529 r. objął jedyny publiczny urząd, jaki zdarzyło mu się sprawować (master of requests). 
Jego pierwsza, a zarazem najbardziej znana praca tytułowana zwykle Doctor and Student ucho
dzi za najbardziej popularną pracę prawniczą napisaną za panowania Tudorów i - jak utrzymują 
liczni historycy - najlepszą, jaka do połowy XVI w. (inni powiadają, że aż do dzieł Williama 
Blackstone’a w XVIII w.) wyszła spod pióra angielskiego prawnika. Choć na jednym z wydań 
widnieje data 1523 r., to uznaje się ją za błędną i przyjmuje jako rok publikacji dopiero 1528. 
Tekst został sporządzony po łacinie jako Dialogus de fundamentis legem Anglie et de conscien- 
tia, a jego tytuł nawiązuje do treści wprowadzenia zawartego w pierwszym wydaniu, a zapo
wiadającego refleksje na temat relacji między prawem angielskim i sumieniem. Praca składa się 
z 22 rozdziałów i ma formę dialogu, który prowadzą doktor teologii (doctor of divinity) i stu
dent zapoznający się z prawem angielskim (a barris tery zawiera ona zapowiedź dalszej czę
ści, spełnioną w 1530 r. w The Second Dialogue. Już w 1530 lub 1531 r. (niekiedy podaję się 
rok 1532) ukazało się angielskie tłumaczenie pierwszego dialogu St Germana dokonane przez
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lub parlamentu wobec Kościoła82, wyraźnie zastrzegał, że określający treść norm 
prawnych „król w parlamencie” ma decydować o tym, co wiąże jego poddanych 
także w sferze doktryny wiary, skoro ,jego łaska i łaska jego parlamentu” miały 
rozstrzygać kontrowersje religijne. Stwierdzenia te są o tyle istotne, że pochodzą 
od znakomitego jurysty Henryka VIII, na którego prace powoływać się będą także 

Roberta Wyera, uzupełnione o osiem rozdziałów, których brak w wydaniu łacińskim (od 1541 r. 
oba dialogi drukowane są jako jedna książka). W istocie praca St Germana nosi znamiona pod
ręcznika prawniczego i do dziś wielu badaczy zadaje sobie pytanie, dlaczego autor zapowiadał 
podjęcie próby ustalenia relacji między prawem angielskim i sumieniem. Warto jednak odnoto
wać, że z pewnością odrzucał on wszelkie tezy dotyczące wyższości słuszności i sumienia wo
bec prawa albo ich pozaprawnego charakteru, wiązał je natomiast z prawem Bożym i dlatego 
przypisywał prawu stosowanemu przez sądy duchowne, co jednak sprawiało, że w jego ujęciu 
prawo kanoniczne znajdowało się ponad prawem angielskim. Prawo świeckie posiadało takie 
same fundamenty jak prawo kanoniczne, tj. prawo Boże potwierdzane prawidłowymi (bo odpo
wiadającymi wymaganiom słuszności) wyborami sumienia; dlatego także duchowieństwo i sę
dziowie orzekający w oparciu o prawo kanoniczne winni byli znać treść prawa świeckiego, by 
móc działać świadomie zgodnie z sumieniem. W 1531 r. St German miał przygotowywać szkic 
reform, co wskazywałoby na jego związki z Thomasem Cromwellem, wkrótce zaś podjąć pole
mikę z Thomasem More’em, rozpoczynając batalię dziełem Treatise Concerning the Division 
between Spiritualty and Temporalny, na które More odpowiedział w Apology, wywołując replikę 
St Germana w Salem and Bizance, krytycznie ocenioną przez More’a także w 1533 r. w The 
Debellation of Salem and Bizance. Polemikę kończy praca St Germana, wydana w 1534 r., za
tem w roku upadku More’a, zatytułowana Addition of Salem andBizance (jego prace publikowa
no w królewskich drukarniach, co dowodzi związków z Cromwellem). Głównym przedmiotem 
kontrowersji było postępowanie wobec heretyków: St German oddalał pretensje duchowieństwa 
do orzekania w ich sprawach, wskazując, że nie są one uzasadnione normami prawa naturalnego 
ani Bożego i że można w nich rozstrzygać jedynie przy użyciu norm świeckiego prawa pospoli
tego (common law) lub statutowego (istotnie, w Anglii przez całe stulecie skazywano za herezję 
i palono na stosach nie na podstawie norm kościelnych, lecz w oparciu o statut De Heretico 
Comburendo). Inne jego prace to: A Little Treatise Concerning Wrils of Subpoena (publ. naj
wcześniej w 1787 r.) oraz wydane anonimowo, a napisane zapewne w 1535 r.: A Treatise 
Concerning the Power of the Clergy and the Law sof the Realm, A Treatise Concerning Divers 
of the Constitutions oraz An Answer to a Lester, traktujące o tym, że tylko ogłaszane przez Boga 
„prawa duchowe” (spiritual laws) wiążą króla i jego lud, Kościoła nie tworzą duchowni, lecz 
wyznawcy Chrystusa, a sprawy kościelne, w tym egzegeza Biblii, mogą być równie dobrze roz
strzygane przez parlament, jak przez duchowieństwo. Ostatnie teksty nie były już drukowane 
w drukarniach królewskich, bo St German miał się stać bardziej „konserwatywny” w zakresie 
teologii niż król i jego najbliżsi współpracownicy, nazbyt zawężał też zakres zwierzchnictwa 
królewskiego, którego - jak przyjmował - niepodobna wywodzić z ustawodawstwa roku 1534, 
lecz jedynie z treści samej „królewskości”. Pod koniec życia (które zakończył, zdaniem nie
których już w 1539 r., mimo że jego testament datowany jest na rok 1540, a ujawniony został 
w 1541 r.) napisał jeszcze dwie prace teologiczne.

82 Zob. w szczególności trzy teksty St Germana: A Treatise concemynge the division be- 
twene the spiritualtie and temporalne (London 1532), A Dialogue betwixte two englyshemen, 
whereof one was called Salem and the other Bizance (London 1533) oraz An Answere to a Letter 
z 1535 r., w którym St German gotów jest już orzec, że duchownym pozostaje jedynie „władza 
szafowania sakramentami” (zob. szerzej C. Morris, Political Thought in England..., s. 51).
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prawnicy elżbietańscy, a który - zdaniem autora pracy poświęconej historii zachod
nich teorii prawnych - przedstawiał bodaj najbardziej wnikliwie istotę common law 
i słusznie uchodzi za jednego z najważniejszych twórców koncepcji ancient con
stitution. J. M. Kelly, zwracając uwagę, że u schyłku średniowiecza prawo ludzkie 
(stanowione i zwyczajowe) miało się zgadzać z prawem Bożym i naturalnym, by 
uzyskać walor prawa sprawiedliwego, wskazuje, że St German podawał kryteria 
„prawa sprawiedliwego” używając - podobnie jak Fortescue - określeń przejętych 
od św. Tomasza z Akwinu, skoro głosił, że prawo ludzkie zwane jest sprawiedli
wym ze względu na cel, autora oraz swą formę (ex fine, ex authore et ex forma). 
Ze względu na cel: ma służyć dobru publicznemu (pamiętamy podobne uwagi 
zwłaszcza u Elyota). Ze względu na autora: nie może przekraczać uprawnień tego, 
kto je stanowi. Ze względu na formę: obciążenia prawne są rozłożone na podda
nych we właściwych proporcjach, ze względu na dobro wspólne. A jeśli obciążenia 
prawne są rozłożone na ludzi w sposób niesprawiedliwy, nawet gdy celem [takiego 
ustalenia] ma być wspólne dobro, prawo takie nie wiąże ludzkiego sumienia^. St 
German miałby zatem uznawać, że prawo jawnie niesprawiedliwe nie może być 
stosowane przez sędziów, podzielając tym samym zapatrywania m.in. ówczesnych 
francuskich prawników-humanistów, którzy (jak François Connon) uznawali, że 
nie jest prawem prawo niesprawiedliwe albo (jak prawnik następnego pokolenia 
Donellus) prawo nieużyteczne dla rzeczypospolitej (utilitas publica)™. Rzecz jed
nak w tym, że St German działał w innym systemie prawnym niż Francuzi; w przy
padku angielskim, w którym - mimo spotęgowania aktywności prawotwórczej 
przez Koronę zwłaszcza za panowania Henryka VIII - zwyczaj zachował wielkie 
znaczenie. Jurysta henrycjański mówił otwarcie o istnieniu zwyczajowych norm 
jako o jednym z filarów prawa swego kraju, wskazując jednoznacznie, że istnie
ją w nim zwyczaje, które są właściwie nazywane common law, a nawet, że z tych 
powszechnych zwyczajów oraz innych zasad i maksym wywodzi się największa 
część prawa Anglii*5. Kelly zwraca jednak uwagę, że również we Francji humaniści 
przypisywali zwyczajom istotne znaczenie. Connon nadawał równą wagę im i pra
wu stanowionemu, wyznając zasadę, że akt prawny powstały później będzie mieć 
większą moc prawną niż ten, który powstał wcześniej83 84 85 86; Donellus przedstawiał po
dobną doktrynę, a dwaj kolejni uczeni podnosili rangę prawa zwyczajowego jesz
cze wyżej: współczesny Connon’owi François Duaren pouczał, że zwyczaj może 

83 St German ś Doctor and Student, s. 64.
84 Na początku XVII wieku Sir Edward Coke zwiąże z tym okresem udaną próbę uzasad

nienia tezy, iż prawa przeciwne prawu naturalnemu, zdrowej logice lub te, których nie można 
egzekwować, nie obowiązują {Bonham's Case (1610), 8 Co. CP 114a).

85 St Germans Doctor and Student, s. 7. W końcu XVI w. Richard Hooker zauważał, że 
przeważa pogląd, iż - nawet w tym czasie - prawo statutowe winno zazwyczaj jedynie promul
gować i konkretyzować to, co było już określone w common law (zob. szerzej szkic poświęcony 
temu myślicielowi pomieszczony w niniejszym tomie).

86 J. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, red. B. Szlachta, przeł. D. Pietrzyk- 
-Reeves i in., Kraków 2006, s. 206.
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znosić prawo stanowione w tym sensie, że jeśli prawo to jeszcze się nie ustaliło, 
a zwyczajem stała się reguła z nim sprzeczna, to norma stanowiona nie będzie obo
wiązywała, bo - jak mawiał św. Augustyn - o obowiązywaniu prawa decyduje jego 
przestrzeganie przez adresatów. Jacques Cujas, uważany za największego z fran
cuskich prawników-humanistów, hołdował podobnemu stanowisku: Zwyczaj opar
ty na lepszej racji związanej z interesem ogólnym oraz długo trwająca, milcząca 
i niepisana zgoda członków społeczności, a także autorytet decyzji sądowych, od
biera ustawie racje przemawiające na jej rzecz, czyni ją mniej zasadną albo mniej 
korzystną dla państwa. [...] Niekorzystanie z prawa statutowego powoduje, że zwy
czaj staje się jedynym obowiązującym prawem w państwie, nabierając takiej samej 
mocy prawnej, jak prawo statutowe. [...] Żadne prawo statutowe nie wiąże, chy
ba że zostało zatwierdzone przez zwyczaj. Już jednak współczesny Cujasowi Jean 
Bodin inaczej postrzegał relację między zwyczajem i prawem stanowionym. Moc 
prawa stanowionego jest o wiele większa niż zwyczaju, ponieważ, jak pisał: usta
wa może uchylać zwyczaje, natomiast zwyczaj nie może uchylić ustawy i zawsze 
urzędnik oraz ci, którym powierzono czuwanie nad przestrzeganiem ustaw, mogą, 
kiedy tylko uznają to za celowe, spowodować wykonanie ustawy. Zwyczaj nigdy nie 
nakłada kary ani nagrody, natomiast ustawa przewiduje zawsze grzywnę lub na
grodę [...]. Krótko mówiąc, moc zwyczaju polega na tolerancji i to tylko w tym 
zakresie, w jakim podoba się to księciu suwerennemu, który może wydać ustawę 
dołączając do niej sankcję. W ten sposób cała moc ustaw cywilnych i zwyczajów 
zależy od władzy suwerennego księcia*1. Zestawienie francuskich jurystów należą
cych do dwóch kolejnych generacji jest znaczące, podobnie jak znaczące jest to, że 
St German - należący do pokolenia Cujasa, a nie Bodina, pokolenia, którego człon
kowie nie formułowali jeszcze otwarcie koncepcji absoluty stycznej - kształtował 
swoją koncepcję na gruncie angielskim, eksponując dominację kształtującego się 
długo prawa pospolitego (common ław), a nie w związku z tradycją rzymską, tak 
bliską szesnastowiecznym jurystom francuskim.

Eksponując znaczenie prawa zwyczajowego, angielski prawnik, w wielkiej 
mierze kontynuujący stanowisko nakreślone w XV w. przez Fortescue, nie godził 
się na dowolne, by nie rzec arbitralne, kształtowanie treści systemu prawnego przez 
króla lub nawet króla w parlamencie87 88, co było tym istotniejsze, że w henrycjań- 
skiej Anglii ustalało się skojarzenie nowego prawa ze wspólną działalnością kró

87 Oba cytaty za: tamże, s. 207-208.
88 Warto odnotować, że zdaniem większości brytyjskich historyków prawa właśnie w hen- 

rycjańskiej Anglii ustaliło się i utrwaliło przekonanie, że jedynym organem powołanym do sta
nowienia norm jest parlament obejmujący króla lub - inaczej mówiąc - „król w parlamencie”; 
miała o tym zadecydować niebywała wręcz aktywność, by nie rzec „produktywność” tego orga
nu: aż 1032 karty statutów uchwalonych za Henryka VIII łatwo zestawić z zaledwie 1092 kar
tami uchwalonymi od czasów Henryka I po rok 1509, początkujący panowanie Henryka VIII 
(zob. szerzej A. F. Pollard, Wolsey, London 1929, s. 218). Le Van Baumer twierdzi wręcz, że 
w tym okresie ustalił się też ostatecznie prymat aktów statutowych (stanowionych) wobec norm 
zwyczajowych (F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 156-158).
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la i ludu działającego za pośrednictwem swych przedstawicieli, a nie z arbitralno
ścią woli samego monarchy8’. Jeśli dodamy, znów odwołując się do Kelly’ego, że 
to „utrudnienie” wiązało się nie tyle z odniesieniem do prawa zwyczajowego, ile 
z relacją wszelkich norm do prawa naturalnego, to stanowisko St Germana wyda 
nam się jeszcze istotniejsze jako swoista przeciwwaga dla „prób makiawelicznych” 
podejmowanych zarówno przez Morisona i Thomasa, oraz przez tak „umiarko
wanego” duchownego, jak Gardiner. U schyłku średniowiecza, podobnie jak we 
wcześniejszych stuleciach, zgodnie głoszono pogląd, iż prawo ludzkie nie może 
przeczyć prawu naturalnemu. Fortescue, cytując św. Tomasza z Akwinu, pisał, że 
prawo obowiązujące w królestwie wywodzi się z prawa naturalnego, zwyczaju 
i prawa statutowego, a prawa naturalne i Boże górują zarówno nad zwyczajami, jak 
i nad normami stanowionymi (w razie konfliktu między nimi i prawem naturalnym 
ani zwyczaje, ani normy stanowione nie mogą być nazywane prawami, lecz winny 
raczej zostać określane jako „zepsucie prawa”). Choć jednak w Anglii wraz z na
dejściem reformacji filozofia scholastyczna i jej język z pewnością straciły nieco na 
popularności ze względu na związek z katolickim średniowieczem89 90, to St German, 
urodzony jako katolik, aktywny za panowania Henryka VIII, wciąż używał trady
cyjnych pojęć o prawie naturalnym jako „zapisanym w sercu każdego człowieka”, 
wskazując nawet, że nie może nad nim dominować ani zarządzenie czy prawo sta
nowione, ani zwyczaj; co więcej, jak przed nim Fortescue, uznawał on, że w razie 
sprzeczności z prawem naturalnym tak norma stanowiona, jak i norma zwyczajowa 
(choćby wprost uznana przez prawodawcę) jest czymś, co nie ma mocy prawnej 
i jest przeciwne naturze. Jednak St German zauważał już zmiany w sposobach my
ślenia o prawie naturalnym, pisał bowiem, że między znawcami prawa angielskiego 
nie mawia się w ten sposób, że coś jest lub nie jest nakazane lub zabronione przez 
prawo naturalne', mawia się raczej, że rozum chce, by to właśnie czynić, gdy norma 
ma walor nakazu, albo że jakieś zachowanie jest wbrew rozumowi lub że rozum nie 
ścierpi, by zostało podjęte, gdy norma ma walor zakazu91. Miejsce odwołania do 
prawa naturalnego, rozpoznawanego wprawdzie przez ludzki rozum, ale przezeń 
nie ustanawianego, zajmowało w tym myśleniu odwołanie do rozumu, co zapo
wiadało nowe, by nie rzec „nowożytne”, siedemnastowieczne już ujęcia, właściwe 
zresztą nie tylko dla tradycji angielskiej, obce jednak - jak się wydaje - tym spo
śród doradców Henryka, którym szczególnie bliskie były treści objawione, a nie 
dostępne wprost przyrodzonemu umysłowi (co wskazuje raz jeszcze na katolickie 
raczej przekonania jurysty, często sięgającego po teksty Akwinaty)92.

89 Tamże, s. 143.
90 F. Pollock, The History of the Law of Naturę, [w:] tenże, Jurisprudence and Legat 

Essays, London 1961, s. 142 i n., oraz J. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, s. 210- 
-211.

91 St German s Doctor andStudent, s. 8.
92 Jakże odmienny był kierunek rozumowania, omawianych w innych szkicach, myślicieli 

protestanckich o wykształceniu nade wszystko teologicznym, którzy miast odwoływać się do 
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Ostatnie zagadnienie jest jednak daleko bardziej złożone i wymaga szerszego 
omówienia, bowiem angielskie tłumaczenie pracy St Germana Dialogus de funda- 
mentis legum et de conscientia, uzupełnione kilkunastoma dodatkowymi tekstami, 
znane jako Doctor and Student, uchodzi za najważniejszą bodaj ekspozycję kształ
tującej się za Henryka VIII koncepcji ancient constitution i często uznawana jest 
za kontynuację dokonań Fortescue. Jak wiemy, opisując ustrój piętnastowiecznej 
Anglii, Fortescue użył kategorii dominium politicum et regale, interpretowanej 
zwykle jako ta, która uzasadnia konieczność uzyskiwania przez monarchę zgody 
„całego ciała królestwa” na wprowadzanie nowych norm albo i „wpasowywania” 
przezeń takich norm w zwyczaj (consuetudó) i formę zbiorowej pamięci (eus tom), 
co podnosiło znaczenie własnej tradycji jurydycznej wobec nowinek wiązanych 
z prawem pisanym (ius commune wobec ius civile) i zostało zaatakowane przez 
Henryka VIII i wiernego mu Cromwella, którzy kojarząc króla (rex) z prawem 
(lex), mieli użyć obcej tradycji angielskiej formuły przypisującej monarsze „auto
rytet prawodawczy”, pozwalający mu traktować nawet prawo pospolite (common 
law) jako przezeń ustalane93.

rozumu, epatowali raczej treścią Słowa Bożego jako źródła prawa naturalnego, a tym samym 
„zacierali” granicę między prawem naturalnym i prawem Bożym pozytywnym lub objawio
nym. Winthrop S. Hudson przekonuje nie tylko o tym, że w Anglii Henryka VIII dokonywało 
się „przejście” od zwyczajowych ograniczeń władzy króla do ograniczeń o walorze „konstytu
cyjnym” (a to w związku z traktowaniem parlamentu obejmującego króla jako jedynego źró
dła norm powszechnie wiążących, postulatywnie jednak niesprzecznych z wymaganiami prawa 
naturalnego), ale także (zapewne nie zdając sobie sprawy z kontrowersyjności swego wywo
du), że ujęcie protestanta Ponęta było dominującym w refleksji prawników średniowiecznych 
(W. S. Hudson, John Ponęt {15167-1556). Advocate of Limited Monarchy, s. 117 i 134).

93 Zob. szerzej D. R. Kelley, Elizabethan political thought, s. 64 i n.
94 Warto w związku z tym odnotować uwagę polskiego historyka, zdaniem którego jest ce

chą szczególną absolutyzmu Tudorów, że dążąc do wzmocnienia władzy królewskiej nie stara
li się likwidować starych instytucji, czyniąc z nich narzędzie swej władzy. Wzmocnienie admi
nistracji centralnej nie zmniejszało w sposób zasadniczy samorządu lokalnego, w którym obok 
arystokracji średniozamożna szlachta zajmowała najwyższe godności. Spośród niej mianowano 
sędziów pokoju, stanowiących główną ostoję władzy lokalnej w hrabstwach. Ponieważ zarówno 
nowa szlachta średnia (gentry), jak i bogacące się mieszczaństwo popierali politykę nowej dyna
stii, wzrastało znaczenie Parlamentu i samorządu lokalnego w atmosferze współpracy z Koroną 
(H. Zins, Historia Anglii, Wrocław i in. 1995, s. 117).

Być może pozostając pod wpływem tej właśnie, typowo angielskiej trady
cjonalnej i precedensowej koncepcji, kluczowej dla teorii ancient constitution St 
German nigdy nie dążył do uzasadnienia pozycji prawodawczej króla bez wspar
cia parlamentu, lecz przeciwnie, eksponował rolę, jaką w procesie prawodawczym 
odgrywa całe ciało przedstawicielskie94. Już ta uwaga wystarcza, by dostrzec zna
czenie, jakie jego odpowiedź dotycząca prawodawstwa mogła mieć dla treści i kie
runków debat, które z jednej strony odnosiły się do relacji między królem i parla
mentem w ustalaniu treści norm dla wspólnoty politycznej, z drugiej zaś do relacji 
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między monarchą i konwokacją duchowieństwa oraz między nim i parlamentem 
w ustalaniu treści norm dla nowego Kościoła. Pamiętając o tym wciąż powtarza
nym w literaturze skojarzeniu prawników angielskich, warto uświadomić sobie, że 
Fortescue nie uzasadniał wprowadzania zmian w obowiązującym prawie tak zde
cydowanie, jak czynili to prawnicy henrycjańscy, pozostając w istocie na pozycji 
ocenionej nadzwyczaj krytycznie w Morusowej Utopii. Krytykując doradców kró
la, Rafał Hytlodeusz powiada w pewnym miejscu, że gdy nie znajdują już innych 
racji, powiadają w „tradycjonalistycznym duchu” właściwym Fortescue: „Nasi 
przodkowie takie mieli zapatrywania; obyśmy mogli dorównać tylko ich roztropno
ści! ” Po takich słowach siadają chełpiąc się, że świetnie obronili sprawę. Według 
nich państwu groziłoby wielkie niebezpieczeństwo, jeśliby znaleziono kogoś mą
drzejszego pod jakimś względem od ich przodków. Jeśli oni - powiadają - prze
kazali nam jakieś dobre urządzenia, bardzo chętnie godzimy się na nie, lecz jeżeli 
okazuje się możliwość przeprowadzenia jakiejś reformy, natychmiast chwytamy się 
kurczowo dawnych urządzeń i nie pozwalamy na zmiany95. Podobnie jak inni praw
nicy czasów Henryka VIII, St German ma świadomość, że normy określające sta
tus Kościoła, uprawnienia majątkowe klasztorów, położenie prawne duchownych, 
wreszcie procedury stosowane w postępowaniach prowadzonych z ich udziałem 
stanowiły fragmenty systemu prawnego rozwijającego się w długim okresie i dla
tego muszą być rozpatrywane w związku z trwałością i względną niezmiennością 
common law. Z pewnością, znając stanowisko Fortescue, St German rozpatrywał 
możliwość przyjęcia rozwiązania ustalonego znacznie później przez Sir Edwarda 
Coke’a, który na przełomie XVI i XVII w. będzie dowodził niezmienności syste
mu prawa pospolitego (common law), negując tak absolutystyczne tendencje bli
skie Jakubowi I Stuartowi (przeciwstawiając sławetnemu arcana imperii argument 
z arcana juris, iż jedynie prawnicy są zdolni rozeznać treść norm prawa pospo
litego, najważniejszego dziedzictwa angielskiego96), jak i racje na rzecz wprowa
dzenia w Anglii - przynajmniej w pewnym zakresie - dominującego na konty
nencie prawa rzymskiego97. Zarówno Fortescue w XV w., jak i z górą sto lat po 
jego śmierci Coke dowodzili jednak, że system common law nie uległ zmianie od 
czasów Brytów (co problematyzowało zresztą tezę o roli Normanów w przemianie 

95 T. More, Utopia. Książeczka zaiste złota i nie mniej pożyteczna jak przyjemna o najlep
szym ustroju państwa i nieznanej wyspie Utopii, przeł. K. Abgarowicz, red. W. Ostrowski, 
Warszawa 1954, s. 24.

96 Zob. nade wszystko J. G. A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law, 
Cambridge 1957, zwłaszcza s. 46 i n.

97 Interesujące studium poświęcone osobliwemu stanowisku Coke’a, umożliwiającemu 
w istocie dowolne kształtowanie prawa przez sędziów, usuwającemu zaś zarówno króla, jak 
i parlament (a także króla w parlamencie) poza proces kształtowania treści prawa przedstawił 
Charles M. Gray w artykule Parliament, Liberty, and the Law pomieszczonym w pracy zbio
rowej pod redakcją J. H. Hextera Parliament and Liberty from the Reign of Elizabeth to the 
English Civil War, Stanford, Calif. 1992, s. 155-200.
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angielskiego ładu normatywnego), a co za tym idzie że nie ulega zmianom rów
nież angielska konstytucja. St German nie wydaje się podzielać tego stanowiska; 
sądzi raczej, że system common law i konstytucja królestwa są jedynie „względnie 
stałe”, bo choć zachowują ciągłość, to przecież zwyczaje, na których się opierają
- prawda, powoli i niemal niepostrzeżenie - zmieniają swoją treść, dostosowując 
się do zmieniających się okoliczności. Teza wyrażona przez St Germana w dialo
gu Doctor and Student, niemal tak popularnym w henrycjańskiej Anglii, jak De 
laudibus legum Angliae Fortescue, zgodnie z którą chociaż prawo jest rozumne, to 
jego zasady nie są z konieczności powszechne i abstrakcyjne, lecz mogą stanowić 
rezultat rozwoju historycznego™, ma w tym przypadku znaczenie kluczowe, choć 
nie tylko w tym sensie, jaki eksponował przywołany przed chwilą współczesny ba
dacz dziejów zachodniej teorii prawnej. Kojarząc rozumność ze zwyczajem, hen
ry cjański prawnik przygotowuje inne ujęcie niż Fortescue, inne też niż późniejszy 
o dwa pokolenia Coke, aktywny za Elżbiety I i Jakuba I. W koncepcji St Germana 
kapitalne znaczenie odgrywają studia historyczne, tak ważne dla wszystkich nie
mal myślicieli renesansowych, poczynając od filologów, jak Colet, a na filozofach
- jak Erazm czy Morę - kończąc. To, co minione, co odgrywa u Fortescue rolę 
rozstrzygającą, także u niego nie traci znaczenia, staje się jednak względnym już 
tylko punktem odniesienia. Choć to, co minione i to, co obecne stanowią dlań swo
iste continuum, to eksponowana jest raczej jego ciągłość, niźli potrzeba nawrotu ku 
temu, co przeszłe. Położenie akcentu na ciągłość pozornie jedynie zbliża prawnika 
do stanowiska Machiavellego i Vico, także zainteresowanych studiami historycz
nymi, a nawet przenoszeniem ich lekcji do teraźniejszości. U St Germana jednak 
nie pojawia się teza o powtarzalności zjawisk, o prawidłowościach określających 
cykliczny rytm historii, występuje natomiast idea ewolucyjnego rozwoju od pew
nego stanu początkowego ku innemu stanowi, który podlega dalszym przemianom. 
Rozumność i zwyczaj o wość są wiązane z przebiegiem tego procesu, a zarazem 
z negowaniem „konstruktywnego” w nim udziału prawodawcy lub męża stanu, 
mimo że - jak widzieliśmy - rozumność wymaga czegoś, co odpowiada wymaga
niom prawa naturalnego, co zatem jest rozpoznawalne przez ludzki umysł”.

98 A. P. D’Entrèves, The Médiéval Contribution to Political Thought, New York 1959, 
s. 93-94.

” Jest to zagadnienie zbyt często pomijane w rozważaniach historyków doktryn politycz
nych, choć problem „rozumu sztucznego” (lepiej mówiąc: „twórczego”) i rozumu rozpoznające
go treść zwyczajów ma kluczowe znaczenie dla rozeznania istoty koncepcji „prawego rozumu”, 
tak ważnej w procesie kształtowania się nowożytnej filozofii prawa. Niewątpliwie St German, 
podobnie zresztą jak Fortescue i Coke, negował pierwsze rozwiązanie, przyjmował zaś drugie, 
a mówiąc o rozumności, a nawet naturalności nie miał na myśli tego, co jest następstwem kre
acji ludzkiego umysłu, lecz to jedynie, co jest z jednej strony przedmiotem jego poznania, z dru
giej zaś treścią lub wynikiem poznania (zob. w szczególności interesujące rozważania Glenna 
Burgessa pomieszczone w pracy The Politics of the Ancient Constitution. An Introduction to 
English Political Thought, 1603-1642, London 1992, s. 19-21, z drugiej zaś strony monografię
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Jak jest jednak możliwe utrzymanie tezy o rozumności prawa przy jednocze
snym kwestionowaniu jego niezmienności, zatem przy dopuszczeniu, iż jego nor
my w danym i kolejnym momencie mogą sobie przeczyć100? Przyjmując, że com-

J. G. A. Pococka The Ancien! Constitution..., w której autor stara się wykazać, że zwolennicy 
koncepcji ancient constitution uznawali za jedyny punkt odniesienia zwyczaj i historię, nigdy 
rozumność). Zob. również podobne poszukiwania, choć dotyczące wczesnego konserwatyzmu 
jako „doktryny politycznej”, w pracy: B. Szlachta, Edmund Burkę wobec szkół prawa natural
nego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1994, 39, s. 25-44.

100 Niektórzy autorzy, choćby Burgess (The Politics of the Ancient Constitution..., zwłasz
cza s. 25 i n.) przekonują że St German pozostawał w tym zakresie pod wielkim wpływem tra
dycji św. Tomasza; że świadom tez Akwinaty, iż w człowieku istnieje z natury jakaś podatność 
na cnotę i dlatego ludzie o należytym usposobieniu lepiej dają się prowadzić ku cnocie drogą 
chętnie przyjmowanych napomnień niż drogą przymusu, a jednak niektórzy o złym usposobieniu 
nie wejdą na drogę cnoty inaczej jak tylko pod przymusem, przejmował również jego ustalenia 
dotyczące dwóch sposobów wywodzenia prawa stanowionego przez ludzi z prawa naturalnego. 
Punktem wyjścia obu autorów miałoby być stwierdzenie Tomasza pojawiające się, podobnie jak 
przywołane już stwierdzenia, w zagadnieniu 1-2.95 Sumy teologicznej, gdzie czytamy, iż prawo 
tyle ma z ważności, ile ma ze sprawiedliwości. Jeśli zaś chodzi o sprawy ludzkie, to wtedy mówi
my, że coś jest sprawiedliwe, gdy stosuje się do normy rozumu, a jest jasne, że pierwszą normą 
rozumu jest prawo naturalne. Stąd też wszelkie prawo uchwalone przez ludzi o tyle jest istotnie 
prawem, o ile wywodzi się z prawa natury. Jeżeli natomiast nie zgadza się w czymś z prawem 
naturalnym, nie będzie już prawem, ale burzeniem prawa. Po tych ustaleniach Tomasz doda
je jednak, co następuje: Należy jednak wiedzieć, że w dwojaki sposób może coś wywodzić się 
z prawa naturalnego: po pierwsze, tak jak wnioski z zasad; po drugie, tak jak jakieś uszcze
gółowienie z takich czy innych wytycznych. Pierwszy sposób jest podobny do wyprowadzenia 
ściśle udowodnionych wniosków z zasad, co ma miejsce w naukach [spekulatywnych]. Ten spo
sób wyprowadzania nie interesuje jednak St Germana jako korespondujący ze statystycznym, 
dawnym, właściwym Fortescue, zasługującym na krytykę sposobem traktowania o ładzie niby 
„matematycznym porządku”. Natomiast drugi sposób, kontynuuje Akwinata, zaciekawiając tak
że henrycjańskiego jurystę, występujący w sztukach i technice, jest podobny do ogólnych form 
uszczegółowionych w danym obiekcie: tak jak budowniczy musi ogólny plan techniczny domu 
uszczegółowić przez nadanie domowi takiego lub innego kształtu. Niektóre przeto [wytyczne] 
wywodzą się z ogólnych zasad prawa natury na sposób wniosków, tak jak [przykazanie].- „nie 
należy zabijać” może jako wniosek wywodzić się z zasady: „nikomu nie należy czynić źle". 
Niektóre natomiast wytyczne wywodzą się na sposób uszczegółowienia. Tak na przykład pra
wo natury wymaga, żeby ten, kto popełnił grzech, otrzymał karę; ale żeby otrzymał taką wła
śnie karę, jest to już jakieś uszczegółowienie prawa natury. St German miałby zatem traktować 
o ogólnych maksymach na pierwszy sposób, o maksymach szczegółowych, także mających wa
lor zwyczajowy, na drugi sposób, również przecież właściwy wywodzeniu norm z prawa natu
ralnego, choć nie jako wniosek. Oba sposoby, powiada Tomasz, a godzi się z nim St German, 
spotyka się w prawie ludzkim. Z tym jednak zastrzeżeniem, że rozstrzygnięcia pierwszego spo
sobu nie zawierają się w prawie ludzkim tak, jakby przez to jedynie prawo były wydane, ale 
mają w sobie również coś z mocy prawa naturalnego, nie tylko więc niesprzeczność z nim, ale 
jakiś w nim „udział”. Natomiast te, które są drugiego sposobu, mają moc z samego tylko prawa 
ludzkiego, nie są jednak sprzeczne z prawem naturalnym i spełniają decydujący wymóg rozum
ności dla posiadania waloru prawnego (Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 13, przeł. 
P. Bełch, Londyn 1985, s. 70).
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mon law jest systemem rozumnym, St German mógł albo wykazywać, że zwyczaj, 
który stanowi podstawę tego systemu nie ulega zmianie (przejmując wyjaśnienie 
Fortescue, bliskie kilkadziesiąt lat później Coke’owi), albo przekonywać, że w nim 
samym tkwi rozumność, że jest on swoistą „aktualizacją rozumności” (wyznaczając 
kierunek, który znacznie później podejmie Richard Hooker). Porzucając niesprzecz
ność jako uzasadnienie dla stabilności i niezmienności norm prawnych, St German 
przyjął drugie wyjaśnienie; uznał, że „zasada rozumu” tkwi w samym zwycza
ju ujmowanym jednak nie statycznie, lecz dynamicznie, określającym rozumność 
zmiennego systemu common law. Stwierdzenie jednak, że „zasada rozumu” tkwi 
w zwyczaju i że ze względu na to, jej istotę nie wyznacza niesprzeczność, ułatwia
ło usunięcie tego sposobu określania treści ładu prawnego, w którym uwzględniano 
„niesprzeczne i niezmienne prawo wyższego rzędu” nie tylko jako miarę sprawie
dliwości prawa, ale i jako punkt odniesienia dla jego rozumności, nieodmiennie ko
jarzonej ze sprawiedliwością. Porzucając taki sposób refleksji o prawie, St German 
rozchodzi się z orientacją, której bronili tak katolicy jak i protestanci, nieodmiennie 
znajdujący już to Bożą rozumność, już to Bożą wolę jako „zewnętrzne” właśnie 
kryterium oceny poprawności prawa ludzkiego. „Zniżając” poziom rozumności 
przez „wprowadzenie” jej do prawa zwyczajowego, usuwał istotne zagadnienie 
„warunkowania” prawa pozytywnego przez normy prawa Bożego lub naturalne
go, choć nie porzucał w ogóle refleksji na temat tych systemów normatywnych. 
Problem zwyczaju jako „nośnika” rozumności, a zarazem podstawy dla systemu 
common law, nie wiązał się jednak koniecznie z tamtymi systemami, bo choć St 
German stwierdzał, że prawo ludzkie jest wyprowadzane przez rozum jako coś, co 
jest konieczne i zapewne naśladujące prawo rozumu i prawo Boga, to przyjmował 
osobliwy rodzaj „wyprowadzania” dokonywanego nie przez „rozum dyskursywny” 
działający wobec pozostających „na zewnątrz” prawa naturalnego (prawa rozu
mu) i prawa Boga, ale raczej wobec tego, co stanowi jego własny, „wewnętrzny” 
element101 102. St German uwzględnia aż sześć źródeł prawa ludzkiego: obok prawa 
naturalnego (lub prawa rozumu) i prawa Boga, także ogólne zwyczaje, maksymy, 
zwyczaje szczegółowe i statuty, a uznając, że angielskie prawo pospolite „zawie
ra w sobie” reguły określające co jest i co nie jest zgodne z prawem naturalnym 
(rozumu), wskazuje nade wszystko, iż istnieją reguły umożliwiające istnienie spo
łeczeństwa (jak zakaz naruszania pokoju, zabijania itp.); w drugiej zaś, że inne re
guły (np. dotyczące własności) ułatwiają to istnienie, skoro są respektowane przez 
wszystkie ludy i mają walor norm prawa narodów (jus gentium)'02. W istocie zatem 
w jego przekonaniu nie istnieje prawo rozumu, prawo rozumne lub naturalne nieza
leżne od prawa pospolitego (pozytywnego), skoro w nim właśnie ujawnia się treść 
rozumności i naturalności zarazem, niebędących „zewnętrznym” punktem odnie
sienia. Potwierdza to wywód St Germana dotyczący ogólnych zwyczajów, mocno 

101 St German's Doctor and Student, s. 27.
102 G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution..., s. 31.
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wiązanych tak z maksymami, jak i z prawem naturalnym (rozumu): Trzecią pod
stawę prawa Anglii stanowią różne ogólne zwyczaje dawnych czasów honorowane 
przez wszystkie królestwa, które są także uznawane i honorowane przez naszego 
suwerennego pana króla, jego następców i wszystkich ich poddanych. I dlatego 
mawia się, że zwyczaje nigdy nie przeczą prawu Boga ani prawu rozumu i zawsze 
uwzględniają dobro i konieczności wspólnego dobra wszystkich królestw. Dlatego 
posiadają one tak wielką moc prawa, gdyż ktokolwiek działa przeciwko nim, działa 
także przeciwko sprawiedliwości i prawu [...]. Te ogólne zwyczaje i pewne zasady, 
które nazywane są maksymami, również określane przez dawne zwyczaje tego kró
lestwa [...], stanowią większą część jego praw'03.

St German stwierdza w końcu, że zwyczaje czerpią swoją siłę nie tylko z prawa 
rozumu, sugerując, że istnieją inne jeszcze zwyczaje niż te, które wiązał z tym pra
wem, zajmujące niszczy szczebel w hierarchii źródeł prawa angielskiego niż zwy
czaje ogólne i wiązane z nimi maksymy. Szczegółowe zwyczaje (przypominające 
u Hookera „czyste” prawo ludzkie jako różne od „mieszanego prawa ludzkiego”, 
będącego zarazem prawem naturalnym103 104), mogą być interpretowane jako reguły 
stosowane tylko przez sądy (znane są tedy jedynie wykształconym sędziom), a nie 
jak zwyczaje ogólne respektowane przez wszystkich ludzi i dostępne poznawczo 
przyrodzonemu rozumowi także nieprawników105 106. St German stale powtarzał, że 
wiele zwyczajów i maksym określających prawa Anglii może zostać poznanych [po 
prostu] przez ich używanie, gdyż zwyczaj królestwa jest tak oczywisty, że nie musi 
być ujmowany w formie pisanej, jak w przypadku oczywistości reguły dziedzicze
nia po ojcu przez najstarszego syna sprawiającej, że zapis w normie prawnej staje 
się zbędny. Inne jednak maksymy i zwyczaje prawa nie są tak powszechnie zna
ne wśród ludu i mogą zostać poznane po części poprzez prawo rozumu, po części 
dzięki studiowaniu ksiąg dotyczących praw Anglii zwanych rocznikami, po części 
wreszcie dzięki różnym orzeczeniom wydanym przez sądy i trybunały królewskie, 
szczególnie zaś dzięki księgom nazywanym rejestrami, a także różnym statutom, 
w których często ujmowano wiele zwyczajów i maksym i które wnikliwy badacz 
może stamtąd wydobyć'06. Gdy zatem mowa o szczegółowych zwyczajach i maksy
mach, nie wystarcza przyrodzony umysł, któremu dostępna jest (co decyduje o po
wszechności ich respektowania i znajomości) treść ogólnych zwyczajów i maksym, 
honorowanych przez wszystkie ludy. By poznać zwyczaje i maksymy szczegółowe 
musi zostać użyty szczególnie kształcony umysł prawnika; umysł, który winien po
siadać również monarcha i jego doradcy, wzywani - pamiętamy ten postulat m.in. 
z wypowiedzi Elyota - do studiowania ksiąg prawniczych. Ich treść nie jest jed
nak wydobywana skądinąd, jak tylko z rozmaitych zapisów dokonywanych przez 

103 St German s Doctor and Student, s. 45-47.
104 G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution..., s. 33.
105 J. G. A. Pocock, The Ancient Constitution..., s. 266.
106 St German s Doctor and Student, s. 69-71.
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sądy i trybunały królewskie, co ma - zdaniem henrycjańskiego jurysty - świadczyć 
o tym, że stosuje się w nich równie racjonalne zwyczaje i maksymy szczegółowe, 
jak znane wszystkim zwyczaje i maksymy ogólne. To, co w zapisach tych ujęte, 
było prawem ongiś, jednak jest też prawem obecnie, co wskazuje na konieczną cią
głość treści systemu prawnego. Szczegółowe zwyczaje, ujmowane w „zwyczajowe 
maksymy”, łączące się w myśleniu St Germana ze studiowaniem dawnych zapi
sów, kierują uwagę badaczy ku temu, co prawnicy kolejnych pokoleń wiązać będą 
z aktywnością wykształconego rozumu w odróżnieniu od rozumu przyrodzonego 
{artificial reason w zestawieniu z natural reason). Jednak aktywność wykształ
conego rozumu, podkreślmy to po raz kolejny, nie będzie pojmowana „twórczo” 
lub konstruktywistycznie, skoro punktem odniesienia pozostaje dla niej nie treść 
tworzona przez rozum prawnika (lub wolę prawodawcy), ale jedynie treść wydoby
wana z dawnych zapisów, niezależna zatem od prawodawczej choćby działalności 
piastunów władzy lub instytucji władczych, zasadniczo zdolnych używać jedynie 
rozumu przyrodzonego. W ten sposób St German dociera do stwierdzenia o znacze
niu fundamentalnym: niepodobna „uwalniać” króla ani żadnego innego organu od 
podległości zwyczajom ujętym w maksymy, bowiem ich wole są związane treścią 
maksym znanych rozumowi przyrodzonemu lub tylko wykształconym prawnikom. 
Wyjaśnienia jurystów dotyczące treści norm zwyczajowych ujętych w maksymy 
wiążą wolę każdego z „prawodawców” tak samo, jak treść znanych im już dzięki 
przyrodzonemu, niekształconemu zatem rozumowi ogólnych zwyczajów respekto
wanych przez wszystkich ludzi107 108.

107 G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution..., s. 36.
108 F. Bacon, Maxims of the Law, [w:] The Works of Francis Bacon, red. J. Spedding, 

R. L. Ellis, D. D. Heath, t. VII, London 1859, s. 370.

Uwzględniając treść ostrożnego lub „umiarkowanego” punktu widzenia St 
Germana, z zainteresowaniem odczytujemy odmienne stanowisko działającego za 
Elżbiety I i blisko współpracującego z Jakubem I znakomitego filozofa i prawni
ka Sir Francisa Bacona (skądinąd twórcy, nienależącej już do analizowanego przez 
nas okresu, wizji idealnej wspólnoty żyjącej na Nowej Atlantydzie). Bacon jest ra
dykałem w tym obszarze, w którym - uznając zmienność - przekracza stanowisko 
St Germana, pisząc otwarcie, że jeśli parlament chcialby coś uchwalić w odnie
sieniu do natury dawnej lex regia, to wcale nie musialby on tego czynić, bowiem 
zmian mógłby dokonać sam król korzystając z autorytetu parlamentu; i na odwrót, 
jeśliby Król poprzez Parlament postanowił reformować państwo, choćby zmienić 
jego formę z monarchicznej na inną, to także to jego działanie byłoby poprawne™. 
Zastrzegając w wielu innych miejscach potrzebę ostrożnego zmieniania systemu 
prawnego, Bacon oddalał się następnie od radykalnego stanowiska wyrażonego w 
przywołanym fragmencie, zbliżał zaś do zajmowanego nie tylko przez Richarda 
Hookera, ale także wielu jurystów lat 90. XVI w., którzy - jak cywilista John 
Hayward (polemista jezuity Roberta Parsonsa) - zaznaczali, że zmiany nie powin-
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ny być poważne i że należy je wprowadzać stopniowo109 110 111. Te dwie „zasady” były 
często uzasadniane w czasach elżbietańskich, uznawanych za okres swoistej „re
witalizacji arystotelizmu” w angielskiej myśli politycznej, przy użyciu argumentu 
Stagiryty; argumentu, znajdowanego choćby w przytaczanej przez Burgessa wypo
wiedzi Sir Henry’ego Spelmana, iż choć niektórzy powiadają (czy Bacon tego nie 
czynił?), że Parlament może wszystko uczynić, to przecież należy uznać, że wpraw
dzie możliwe są szybkie zmiany w prawie, ale nie w umysłach ludu"0. Także w ro
zumowaniu St Germana znajdujemy jednak przyzwolenie na takie powolne zmia
ny: zwyczaj skrywa przecież pewną potencjalność pozwalającą uwzględniać nowe 
okoliczności wpływające na rozumienie prawa. O ile Fortescue, eksponujący nie
zmienność wymaganą przez niesprzeczność rozumności, kojarzył zwyczaj jedynie 
z zespołem stałych maksym, o tyle St German relacjonuje maksymy do zmiennych 
zwyczajów; o ile pierwszy traktował zwyczaj jako nieulegający zmianie i dlatego 
ujęty w niezmieniające swej treści maksymy, o tyle drugi, ustaliwszy, że zwyczaje 
tworzą się i przekształcają odpowiednio do okoliczności, w których pozostaje i roz
wija się dana wspólnota, przyjmuje już, iż maksymy dostosowują się do treści przez 
nie niesionej. Dlatego u St Germana prawo, pomijając te jego fragmenty, które za
wierają zapis ogólnych zwyczajów znanych wszystkim ludziom dzięki rozumowi 
przyrodzonemu (te zatem, które są zarazem normami prawa naturalnego lub prawa 
rozumu), może się zmieniać stosownie do nowych okoliczności, w których rozwi
ja się poddana mu wspólnota. Tym samym jednak, w związku z negacją „ideału” 
Fortescue, dla którego - wobec niezmienności prawa - od samego początku istnie
nia wspólnoty Anglików (od Brytów, poprzez czasy Rzymian, Sasów, Duńczyków 
i Normanów) istniało to samo prawo ujęte w maksymy zwyczajowe; prawo najstar
sze, wyprzedzające nawet prawo rzymskie ustalone w „klasycznym” jego okresie, 
tj. około II w. po Chr., niezmienione nawet wskutek najazdu Normanów w XI w. 
po Chr., porzucany jest też „ideał” prezentowany później przez Coke’a w wyda
nym jeszcze przed śmiercią Elżbiety (1602) wprowadzeniu do trzeciej części jego 
Reports'''. W miejsce tych „ideałów”, uzasadniających istnienie od niepamiętnych 
czasów nie tylko króla, ale także parlamentu (który miał być jedynie „zatwierdzo
ny” przez Wilhelma Zdobywcę112), wprowadzane jest ujęcie pozwalające wyjaśnić 

109 J. Hayward, A Treatise of Union of the Two Realmes of England and Scotland, London 
1604, s. 11-16.

110 Cyt. za: G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution..., s. 26.
111 E. Coke, The Third Part of the Reports. Preface, [w:] tenże, Reports, red. T. Fraser, 

1.1, London b.r.w., s. xii.
112 Tamże, s. xii-xiii. W związku z tym zagadnieniem pozostaje dyskusja dotycząca jed

nak w niewielkim stopniu debat toczonych w angielskiej myśli politycznej doby Tudorów, choć 
zapowiadana w stanowisku St Germana, poświęcona znaczeniu podboju dokonanego przez 
Wilhelma. Quentin Skinner (głównie w artykule History and Ideology in the English Revolution, 
„Historical Journal” 1965, 8, s. 151-178), John G. A. Pocock (w Ancient Constitution..., s. 52- 
-53) oraz John M. Wallace (Destiny His Choice: The Loyalism of Andrew Marvell, Cambridge 
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„doskonalenie” prawa dzięki coraz dokładniejszemu dostosowywaniu jego treści 
do warunków i okoliczności charakterystycznych dla danej wspólnoty politycznej. 
Oczywiście, nowe ujęcie zaproponowane przez St Germana uzasadnia daleko bar
dziej niż dominujące uprzednio, możliwość zmiany ładu konstytucyjnego i prawa 
pospolitego odpowiednio do zmieniających się okoliczności. Należy jednak stale 
pamiętać, że nawet w tym ujęciu umysł prawodawcy kierowany jest nie tylko ku 
treści prawa znanej prawnikom, ale także ku rozumnej treści norm znanych wszyst
kim jednostkom, w każdym zaś przypadku ku treści prawa niebędącej następstwem 
świadomej kreacji prawodawcy. W każdym też przypadku podstawa, racja czy na
wet źródło ewentualnej zmiany tkwić musi w zasobie racjonalnego prawa ujętego 
w maksymy zwyczajowe, jej treść musi więc być niejako „wydobywana” z treści 
norm już istniejących, które uprzednio tkwiły w systemie normatywnym (takie 
uwarunkowanie dotyczy zarówno rozumu przyrodzonego, jak i rozumu wykształ
conego, kierowanych stale ku maksymom zwyczajowym oczywistym dla każde
go lub zawartym w księgach prawa). Dopuszczenie możliwości „wyprowadzania” 
treści nowych norm z treści obowiązujących już norm zwyczajowych, choć uza
sadniającego ich racjonalność, nie wiąże się dość ściśle z ich zwyczajowością, co 
otwiera perspektywę - chyba jednak nie dostrzeganą przez St Germana, uchwyco
ną natomiast przez prawników popierających Jakuba I Stuarta - uznania orzeczeń 
„prawego rozumu” króla lub orzeczeń „rozumnego” parlamentu jako wiążących 
bez względu na nieobecność treści tych orzeczeń wprost w dawnych maksymach 
zwyczajowych (właśnie przeciw konsekwencjom korzystania z tej perspektywy, 
znakomicie dostrzeżonej i wykorzystanej przez Bacona, protestować będzie Coke).

Pomijając następstwa wykorzystania tej perspektywy, istotnej dla prawników 
uzasadniających kierunek absolutystyczny, warto podkreślić, że St German uza
sadniając możliwość „wyprowadzania” treści norm z racjonalnego zasobu prawa 
pospolitego, z rozlicznych dawnych maksym zwyczajowych, pragnął przedstawić 
racje na rzecz związania woli każdego prawodawcy treścią tego, co od niej nie
zależne; pragnął ukazać, jak są możliwe „rządy prawa”, które jednak (nie mimo, 
lecz dzięki racjonalności, z którą koresponduje umysł wykształconego prawnika) 
podlega zmianom. W końcu usiłował zaprezentować propozycję, w której nie ma 
już miejsca dla jakiegoś rodzaju „wyższego prawa” pozostającego poza zasobem 

1968, rozdz. I) przekonują, że angielscy myśliciele XVI i XVII w. nie próbowali wyprowadzać 
uprawnień królów z dynastii Tudorów i Stuartów z podboju Wilhelma; przeciwko ich interpre
tacjom zwrócił się jednak Johann P. Sommerville, który w tekście History and Theory: the 
Norman Conquest in Early Stuart Political Thought, pomieszczonym w „Political Studies” 1986, 
34 (s. 249-261), przekonywał, że umysły ówczesnych myślicieli nie były „historycznie nakiero
wane” i znajdowały tytuły do władania bardziej w ahistorycznej teorii niźli w historycznych fak
tach: zwłaszcza myśl polityczna za wczesnych Stuartów rzadko była wspierana na przesłankach 
historycznych, daleko częściej na teorii opartej na filozofii wykraczającej poza wszelkie uwarun
kowania historyczne, nieuzależniającej ich ustaleń także od podboju Wilhelma, co ułatwiało im 
tezę, iż król może modelować prawo wedle swego uznania, podobnie jak czynił Wilhelm; warto 
jednak zauważyć, że właśnie przeciwko takiemu ujęciu zwracali się prawnicy common law.
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składającym się na common law, stanowiącego ewentualny punkt odniesienia dla 
jego oceny, pozwalającego krytycznie odnieść się do niego i ewentualnie ukazać 
jego nieracjonalność. Niejako „z definicji” wszelkie normy należące do common 
law posiadały walor racjonalności, wprowadzanie więc norm nowych, przez ich 
„wydobywanie” z dawnych lub „wyprowadzenie” z oczywistych treści zwycza
jów ogólnych potwierdzało jedynie także ich racjonalność. Teza ta odnosiła się 
nie tylko do norm uszczegółowiających zwyczaje ogólne, ale także - co ważne 
- do norm uszczegółowiających zwyczaje szczególne. Choć zatem możliwa była 
sprzeczność między dawnymi i nowymi normami wydobywanymi z dawnych, 
przecież sprzeczność ta uzgadniana była w obrębie systemu common law i w nim 
miała być rozstrzygana na rzecz normy nowej przez wykształcone umysły prawni
ków albo prawodawcy. Raz jeszcze zauważmy, że te ustalenia St Germana, który 
nie wyprowadzał z nich istotnych wniosków dla kształtu planu instytucjonalnego, 
przygotowują drogę dla stanowisk podobnych przyjętemu przez Francisa Bacona 
kilkadziesiąt lat później, krytycznie ocenianych nie tylko przez Coke’a, ale także 
przez Sir Johna Davisa, utożsamiającego wręcz common law z prawem naturalnym. 
Podkreślmy też, że dla St Germana nie tyle decyzja jakiegoś organu, ile czas stano
wił czynnik zatwierdzający moc obowiązującą nowych norm osadzonych w treści 
norm dawnych: poszczególne racjonalne maksymy zyskiwały walor prawa w da
nym miejscu nie dzięki woli prawodawcy, lecz dzięki zwyczajowemu ich używa
niu, tak że tylko zwyczaj stawał się sposobem przemiany jakiejś reguły w normę 
prawną. Okazywało się więc, że wykształcony rozum prawników różnił się od ro
zumu przyrodzonego dostępnego każdej jednostce, a także reprezentantom zebra
nym w ciele przedstawicielskim, gdyż w nim właśnie skrywała się zakumulowana 
mądrość kolejnych pokoleń; wykształcony umysł obejmował nie tylko to, co do
stępne przyrodzonemu rozumowi, ale także znajomość treści rozumowi temu nie
dostępnych i dodatkowy „moment czasu”, usprawiedliwiającego prawny charakter 
poszczególnych norm zwyczajowych; moment, który uzasadniał (u St Germana, 
ale już nie u Bacona) negację pretensji podnoszonych przez jedynowładcę lub inny 
organ pretendujący do roli twórcy nowego ładu normatywnego113.

113 Zob. szerzej G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution..., s. 42-48.
114 Por. tamże, s. 51.

Komplikacja kolejna pojawiała się jednak w związku z często podnoszonym 
również przez St Germana skojarzeniem racjonalności zwyczajów z wymagania
mi danej wspólnoty, której zachowania miała porządkować norma zwyczajowa. 
Istotnie, obok aspektu czasu ten punkt odniesienia był ważnym elementem roz
ważań prawników common law, uznających - jak Charles Calthrop114 - że każda 
wspólnota posiada sobie właściwe normy zwyczajowe, w racjonalny sposób po
rządkujące stosunki między jej członkami i stanowiące punkty odniesienia umoż
liwiające rozstrzyganie ewentualnych sporów między nimi, kształtujące się jednak 
odmiennie w różnych wspólnotach odpowiednio do różnicujących je okoliczności. 
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Tym samym, a St German zdaje się przystawać na takie rozwiązanie, racjonalność 
zwyczaju wiązała się z realizowaniem potrzeb danej wspólnoty, a nawet być może 
opierała się na tej właśnie „relacji odpowiedniości”; prawo aktualnie obowiązujące 
było najdoskonalszym, ale tylko w danym momencie jako sprawdzone przez wie
le pokoleń, podlegało jednak zmianom stosownie do warunków i potrzeb genera
cji kolejnych, by w ich czasach zyskiwać walor doskonałości115. Ta perspektywa, 
jeszcze wyraźniej niż rozpatrywane dotąd, ułatwiała ustalenie racji ewentualnej 
zmiany norm, choć wciąż wiązała ją z rozumnością kojarzoną ze zwyczajem, za
tem również z upływem czasu, nie zaś z dowolnym, arbitralnym ustalaniem treści 
nowych norm. Także w tym przypadku system prawny pozostawał zarazem racjo
nalny i zwyczajowy, zmienny, ale i naturalny, bo nie tworzony przez kogokolwiek 
świadomie i arbitralnie, lecz dostosowujący się do warunków i okoliczności, w ja
kiej trwała i rozwijała się dana wspólnota. Gdy zatem podnoszono problem zmien
ności common law obowiązującego wszystkich poddanych króla i odnoszono go 
do zagadnienia zmiennych okoliczności, po raz kolejny otrzymywano argument na 
rzecz osobliwości prawa angielskiego, nie honorowanego przez żadną inną wspól
notę polityczną, lecz odpowiadającego tylko Anglii, dostosowującego się „sponta
nicznie” do zmiennych potrzeb, warunków i okoliczności tej i tylko tej wspólnoty, 
określanej w końcu stulecia Tudorów coraz częściej mianem „narodu” (Nation). 
W związku z tym otrzymywano też rację sprzeciwu wobec podejmowanych wów
czas prób przenoszenia do Anglii reguł i instytucji zakorzenionych w prawie rzym
skim. Skoro, jak stwierdzano, zwyczaj ogólny ujęty w maksymy i zwyczaj szcze
gółowy znany z orzeczeń sądów i trybunałów królewskich, choćby poznawany 
tylko przez wykształcone umysły, określają treść systemu common law, ustalają
cego reguły racjonalnych relacji między jednostkami odpowiednio do wymagań 
aktualnych warunków i okoliczności, to żaden inny system normatywny nie może 
być równie jak on racjonalny, nie może lepiej odpowiadać warunkom i okoliczno
ściom trwania i rozwoju wspólnoty angielskiej niźli wykształcony w niej i dlatego 
dostosowany do niej system common law. Bez wątpienia argument ten był istotny 
nie tylko w krytykach kierowanych pod adresem tych, którzy uzasadniali pretensje 
cesarskie lub papieskie, i tych, którzy pragnęli przenieść „rozwiązania genewskie 
lub zurychskie”, ale także pod adresem tych, którzy skłonni byli godzić się na mał
żeństwo Elżbiety z francuskim księciem, mimo że nie chodziło o narzucenie woli 
„zewnętrznego władcy”, lecz o groźbę „przeszczepienia” na wyspę stylu myślenia 
właściwego ówczesnym jurystom francuskim, sięgającym w związku z potrzebą 
zaprowadzenia pokoju między wyznawcami różnych religii po rozwiązania oparte 
na instytucjach prawa rzymskiego (jak widzieliśmy, zdaniem Fortescue, „młodsze
go” wszak od niezmieniającego się prawa angielskiego)116. St Germana zasadniczo 

115 Tamże, s. 73.
116 Tamże, s. 49-52.
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nie interesują racje przytaczane przez prawników kontynentalnych dotyczące podo
bieństwa poszczególnych systemów prawnych, rozwijających się w różny sposób, 
jednak z jednego pnia rzymskiego. Otwarcie broni on stanowiska, iż system prawa 
angielskiego jest systemem szczególnym, że zasadniczo różni się on od systemów 
kontynentalnych, wzmacniając uzasadnienie odrębności swego królestwa, a nawet 
cesarskiego charakteru tego, który jest jego głową, niezależną od papieża i cesarza, 
pretendujących do sprawowania władztwa nad całym światem chrześcijańskim.

Jurysta wspomagający dwór Henryka VIII, przygotowujący dla jego parlamen
tów opinie dotyczące ewentualnego przejęcia i dystrybucji majątków kościelnych, 
mimo pozostawania w klimacie chrześcijańskiego humanizmu i znajomości kierun
ku refleksji prawniczej obranego na kontynencie, nie chce - jak Thomas Starkey 
- wprowadzać do racjonalnego angielskiego systemu normatywnego żadnych norm 
i instytucji prawa rzymskiego. Z pewnością nie zgodziłby się też na próby, podej
mowane choćby przez Bacona, ujmowania tego systemu jako nadbudowanego na 
prostych, traktowanych niby aksjomaty zwyczajowych maksymach, z których 
ludzki umysł (a raczej powodowana nim wola prawodawcy) miałby wyprowa
dzać wnioski, nie oglądając się ani na czas, ani na potrzebę stopniowego dosto
sowywania się jego treści do potrzeb i okoliczności trwania i rozwoju wspólnoty 
politycznej. Próby te wydałyby mu się zanadto „rzymskie”, choćby - jak u Baco
na - łączone były z tezą o doświadczeniu i indukcyjnym wywodzeniu wniosków 
z pierwszych, fundamentalnych maksym zwyczajowych. W próbach tych zbyt wiel
ką rolę odgrywałby w jego przekonaniu twórczy umysł prawodawcy, bez względu 
na to, kim jest prawodawca, królem w parlamencie, królem działającym samodziel
nie czy samodzielnym parlamentem117.

117 Zob. szerzej G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution..., s. 55-58. 
Charakterystyczne jest to, że większość badaczy zajmujących się koncepcją ancient constitution, 
jak Pocock, Sommerville i Ferguson, uznają raczej stanowisko Coke’a niż Bacona za charaktery
styczne dla jurystów wczesnych Stuartów, co zdaniem Burgessa jest poważnym błędem; w jego 
przekonaniu, w myśleniu prawników common law wyraźnie przeważała orientacja St Germana, 
dopuszczająca jednak możliwość radykalizacji, wykorzystaną głównie przez Francisa Bacona 
(tamże, s. 72-74).

Jeśli jednak podniesiemy na koniec, że praca St Germana miała przekonywać 
Anglików, iż winni poddawać swoje sumienia nie normom ustalanym przez pa
pieża lub sobór powszechny, lecz normom należącym do ukształtowanego w ich 
wspólnocie rozumnego systemu normatywnego opartego na zwyczajach, to do
strzeżemy, że znakomicie wspomagała ona dzieło utwierdzania odrębności Anglii, 
a nawet osobliwej pozycji zajmowanej wobec nowego Kościoła przez monarchę. 
Wskazówka wymagająca honorowania raczej wymagań prawa pozytywnego niźli 
„abstrakcyjnego rozumu” znajdowanego poza ich sumieniami, była w niej dodat
kowo wzmacniana interesującymi ustaleniami dotyczącymi greckiej jeszcze kon
cepcji słuszności (epieikeia), z której korzystali również Rzymianie i chrześcijanie, 
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a która także znajdowana jest nie poza angielskim systemem prawnym, lecz we
wnątrz niego"8. W Replication of a Serjeant at the Lawes of England St German 
podnosił, że prawo nakazuje to tylko, co należy czynić dla osiągnięcia dobra rzecz
pospolitej (common welthe), powstrzymuje zaś przed czynieniem tego, co skiero
wane jest przeciwko niej [...]. [Dlatego] prawo królestwa ustala konieczną zasadę 
ładu rządzącego tobą i twoim sumieniem, wskazując co powinieneś czynić i czego 
powinieneś unikać. Jeśli tedy ściśle przestrzegasz jego wymagań, nie będziesz dzia
łać wbrew swemu sumieniu, powiedziane jest bowiem quo implere legem est esse 
perfecta vertuosum (kto spełnia wymagania prawa staje się w pełni cnotliwy)118 119. 
Angielski prawnik zdaje się przyjmować, że stosowanie litery prawa nie wystarcza, 
że żadna ogólna zasada nie jest w stanie zapewnić realizacji sprawiedliwości w każ
dym przypadku: Radzę ci także (powiada Doktor do Studenta), abyś w odniesieniu 
do każdej ogólnej zasady prawa przestrzegał i zachowywał słuszność - wszystko 
to wypływa z prawa rozumu; a jeśli będziesz postępował w ten sposób, wierzę, że 
światło twej latarni (to jest twojego sumienia) nigdy nie zagaśnie. Ponadto doda
wał: Słuszność jest postacią sprawiedliwości, rozpatrującą wszelkie szczegółowe 
okoliczności popełnionego czynu, którego ocena jest również łagodzona słodyczą 
miłosierdzia. I takiej to słuszności należy przestrzegać w każdym prawie stworzo
nym przez człowieka. [...] A mędrzec powiedział: nie przestrzegaj nadmiernie li
tery prawa, gdyż wyrządza to skrajne zło (summa iustitia summa iniustitia fit); po
wiedział on także, że jeśli prawo będziesz traktował zbyt dosłownie, uczynisz coś 
wbrew prawu. Ponieważ uczynki i działania ludzi, dla których prawo jest stanowio
ne, dokonują się nieustannie w różnorakich okolicznościach, tak że nie jest możliwe 
ustanowienie innej ogólnej zasady prawa, jak tylko takiej, która nie będzie odpo
wiednia w pewnych przypadkach. Z tego względu twórcy prawa skupiają się tylko 
na tym, co zdarza się powszechnie, a nie na poszczególnych przypadkach, gdyż jest 
to niemożliwe, nawet gdyby chcieli. Dlatego też w pewnych przypadkach dobre jest, 
a nawet konieczne, by odejść od dosłownej interpretacji prawa i podążyć za tym, 
czego wymaga rozum i sprawiedliwość; w tym właśnie celu wprowadzono pojęcie 
słuszności prawa, to znaczy po to, by złagodzić, osłabić surowość prawa120. Idee 
Arystotelesa i rzymskich oratorów (summum ius summa iniuria), podtrzymywane 
zarówno przez średniowiecznych i renesansowych cywilistów i humanistów, jak 
i przez późnośredniowiecznych kanonistów i św. Tomasza, stanowiły więc jedną 
z podstaw doktryny słuszności prawa angielskiego121, pojawiając się w analogicz
nym ujęciu u działającego za Henryka VIII St Germana i u aktywnego za Elżbiety I 
Edwarda Hake’a. Obaj odwoływać się będą do sumienia jednostki, idąc jednak wy
raźnie przeciwko interpretacjom, jakie słuszności i jej relacji do sumienia nadawać 

118 Zob. nade wszystko J. Guy, Christopher St German on Chancery and Statute, London 
1985, zwłaszcza s. 19-20 i 64-94.

119 Cyt. za: tamże, s. 102-103.
120 St German s Doctor and Student, s. 14.
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będą nade wszystko katolicy, podnoszący od czasów More’a po czasy Parsonsa, że 
wolność jednostkowego sumienia została wyraźnie ograniczona po wprowadzeniu 
zmian w angielskim systemie prawnym. Hake, autor dzieła Epieikeia, przekonuje 
o istnieniu ścisłej więzi między słusznością i wymaganiami common law, a nawet 
stwierdza, że są one tym samym; zasady słuszności nie pozostają tedy poza dzie
dziną prawa pospolitego, lecz stanowią element właściwego jedynie Anglii systemu 
normatywnego. Chociaż kojarząc wymagania słuszności z prawem pozytywnym, St 
German zwracał się przeciwko pretensjom jurystów kościelnych, natomiast Hake 
przeciwko tezom uzasadniającym odrębność orzeczeń wydawanych przez sądy 
opierające się na słuszności, to obaj przyczyniali się do osłabienia pozycji trybuna
łów odwołujących się do innych norm niż zawarte w common law, zarazem jednak 
wyraźnie negowali zasadność oporu przeciwko rozumnemu wszak i słusznemu za
razem zespołowi norm utwierdzanych nie tyle wolą prawodawców, ile odpowied- 
niością do warunków czasu i miejsca oraz weryfikującym ich moc obowiązującą 
czasem.

Obrona zmieniającego swą treść angielskiego systemu normatywnego mogła 
jednak służyć tak kierunkowi antyabsolutystycznemu (dość wspomnieć wystąpie
nia Coke’a przeciw Jakubowi I), jak i absolutystycznemu. Odebranie słuszności 
„zewnętrznego” waloru i wprowadzenie jej wymagań do wnętrza common law, 
traktowanego jako zwyczajowe, ale też podlegające zmianom i rozumne, przy 
uwzględnieniu dokonującej się w drugiej połowie XVI w. konsolidacji i umacnia
niu się myślenia w kategoriach właściwych common law'22, mogło z jednej stro
ny wspierać pozycję krytyków decyzji, które radykalnie, bo bez oparcia w długo 
rozwijającym się systemie normatywnym, zmieniały istniejący dotąd stan prawny, 
ale równie dobrze mogła prowadzić do uzasadnienia potrzeby wprowadzania zmian 
osadzonych jednak w dawnych, by nie rzec zadawnionych, rozwiązaniach praw
nych. Przypadki Coke’a z jednej strony, z drugiej jednak Henryka VIII są niezwy
kle instruktywne. Dla zrozumienia koncepcji ancient constitution i intelektualnych 
zawirowań z nią związanych przypadki te są jeszcze bardziej zajmujące, gdy połą
czymy je z zagadnieniem, do którego relacjonowania przejdziemy w innym szki
cu, mianowicie z problemem prawa oporu, z kwestią ewentualnego występowania 
w „dawnej konstytucji” norm uzasadniających istnienie takiego uprawnienia.

121 Zob. szerzej J. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, s. 212-214.
122 J. G. A. Pocock, The Ancient Constitution..., s. 39.

7. Przedstawiwszy stanowisko znakomitego prawnika, uznawanego za jed
nego z najważniejszych, a z racji popularności bodaj najważniejszego spośród 
tych, z którymi łączy się odmienne niż u Fortescue podejście do normatywnego 
ładu określanego przez prawo pospolite, winniśmy zaprezentować koncepcje rów
nie znanego i kontrowersyjnego autora, jakim był współpracownik Henryka VIII * * 
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i Marii I, Stephen Gardiner123. Biskup Kościoła Anglii uchodzący za przedstawi
ciela „skrzydła katolickiego”, odsunięty za panowania Edwarda VI, a przywrócony 
do łask przez Marię, uchodzi za jednego z najbardziej przekonanych zwolenników 
„makiawelizmu” na służbie ojca obojga wspomnianych władców, bardziej jednak 
w sferze działania niż refleksji, która zbliżałaby go do Morisona i Thomasa. Choć, 
jak się powszechnie uznaje, eksponował on „koncepcję suwerenności”, polemizu
jąc z pretensjami papieskimi, to nie był równie przekonany do tezy o zasadności 
arbitralnych poczynań władcy jako jedynego podmiotu zdolnego prawidłowo roze
znać „interes” lub „dobro” rządzonej przez siebie wspólnoty politycznej. Pomijając 
na razie szerszą dyskusję na temat respektowania przez angielskiego „wyznawcę 
makiawelizmu”, jak nazywa go współczesny redaktor wydania jednej z jego prac, 
bliskiej jakoby także Machiavellemu tezy o obowiązku respektowania prawa przez 
władcę124, wskażmy, że po ścięciu 22 czerwca 1535 r. biskupa Fishera (oskarżone
go nie tylko o odmowę złożenia przysięgi lojalności, ale także o zdradziecką komu
nikację z Karolem V) i More’a 6 lipca tegoż roku, Gardiner przygotował we wrze

123 Stephen Gardiner (ur. ok. 1482 r. w Bury St. Edmunds, hrabstwo Suffolk, zm. w r. 1555 
w Londynie), biskup uznawany za obrońcę doktryny katolickiej i krytyka protestantyzmu mimo 
popierania antypapieskiej polityki prowadzonej przez Henryka VIII i wspomagania go w stara
niach o unieważnienie trwającego kilkanaście lat małżeństwa z Katarzyną Aragońską, kształcił 
się w Cambridge w zakresie prawa cywilnego i kanonicznego. Po ukończeniu studiów pozostał 
w Cambridge, gdzie wykładał w Trinity Hall (1525-1549 i 1553-1555); od 1525 r. pełnił funkcję 
sekretarza kard. Wolsey’a, pierwszego ministra Henryka VIII, w latach 1528-1529 przebywał 
na dworze papieża Klemensa VII, negocjując warunki ewentualnego unieważniania małżeństwa 
króla z Katarzyną Aragońską; po zerwaniu stosunków z Rzymem przez Henryka został sekre
tarzem króla w 1529 r. i biskupem Winchester; wkrótce jednak stracił zaufanie monarchy na 
rzecz arcybiskupa Canterbury Thomasa Cranmera, uchodzącego w oczach Gardinera za zwo
lennika daleko idącej reformy protestanckiej, oraz Thomasa Cromwella, za sprawą którego stra
cił stanowisko królewskiego sekretarza. Zaufanie to odzyskał po części po napisaniu w 1535 r. 
Episcopi de vera obedientia oratio, w którym atakował papiestwo i bronił zwierzchnictwa króla 
nad Kościołem Anglii. W 1539 r., wraz z Thomasem Howardem, księciem Norfolk, przewodził 
przeciwnikom antykatolickiego kierunku wytyczonego przez Cromwella, a znajdującego wyraz 
w Act of Six Articles. Wkrótce Gardiner nie tylko zastąpił Cromwella na stanowisku kanclerza 
w Cambridge, ale także wprowadzony został przez monarchę do jego rady, by przeciwstawiał się 
protestanckim tendencjom dotąd w niej panującym, nie został jednak włączony po jego śmierci 
do rady regencyjnej Edwarda VI. W związku z nasileniem tendencji protestanckich za nowe
go króla Gardiner został uwięziony, a w r. 1550 pozbawiony biskupstwa. Po śmierci Edwarda 
i objęciu tronu przez katoliczkę Marię Tudor został uwolniony i odzyskał biskupstwo; królowa 
uczyniła go lordem kanclerzem, mimo że Gardiner nie był zwolennikiem polityki propapieskiej, 
a po zawarciu przez królową małżeństwa z synem cesarza Karola V, królem Hiszpanii Filipem 
II (któremu zresztą Gardiner dedykował omawiany poniżej „makiaweliczny traktat”) także pro- 
hiszpańskiej, choć godził się na rozpoczęte w tym czasie prześladowanie protestantów.

124 A Machiavellian Treatise by Stephen Gardiner, red. i przeł. P. S. Donaldson, Cambridge 
1975. Jako że ten krótki traktat został napisany przez Gardinera tuż przed jego śmiercią za pano
wania Marii I, zostanie on omówiony w kolejnym szkicu.
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śniu obronę prymatu monarszego w tekście De vera obedientia oratio, uznawanym 
przez niektórych badaczy za odpowiedź na omawiane w innym szkicu ataki śro
dowiska przyszłego kardynała Pole’a na prymat monarchy nieopatrzony żadnymi 
warunkami125. Prawdziwe posłuszeństwo, głosił Gardiner w tej pracy, jest zarazem 
posłuszeństwem wobec prawdy. Bóg zaś jest prawdą, zatem prawdziwe posłuszeń
stwo jest zarazem posłuszeństwem wobec Boga i wobec tych, których ustanowił On 
swoimi przedstawicielami [na ziemi]. Bibłia, która zawiera prawdziwe Słowo Boże 
uznaje zaś królów za przedstawicieli Boga na ziemi. Dlatego królom należne jest 
posłuszeństwo tak w sprawach religii, jak i w sprawach świeckich. Jest to również 
zgodne z rozumem, bowiem lud (the people) tworzący Kościół jest tym samym, któ
ry tworzy Królestwo (the Realm), a wątpienie w istnienie władzy króla, nikogo zaś 
innego, panującego nad nim jest szaleństwem. Pismo Święte nie wskazuje ponad
to granic posłuszeństwa poddanych wobec ich króla. Jeśli więc królewskie rozkazy 
są sprzeczne z wolą Boga, do Boga należy sądzenie władcy, który je wydał, a nie 
do winnych mu posłuszeństwo poddanych. Zwierzchnictwo króla nie jest [więc] ni
czym nowym. Sprawowali je królowie Izraela, cesarze rzymscy i starożytni królo
wie Anglii. Nazwanie króla Najwyższą Głową Kościoła Anglii na ziemi jest jedynie 
wyrażeniem prostymi słowami przysługującego mu już uprawnienia (existing right). 
Pretensje biskupa Rzymu do zwierzchnictwa w Kościele i państwie nie są usank
cjonowane w Piśmie Świętym. W Starym Testamencie najwyższy kapłan był pod
dany królowi; w Nowym Chrystus otwarcie podporządkował się ziemskiemu wład
cy. Piotr był najważniejszym spośród Apostołów, gdyż był znakomitym kaznodzieją 
i nauczycielem i jako taki pełnił najważniejszą rolę w dziele obrony prawdy. Jeśli 
zwierzchnictwo biskupa Rzymu oznacza podobne przodownictwo w cnocie i religij
ności, to nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. We wczesnym okresie chrześcijań
stwa biskup Rzymu był poważany, ponieważ istotnie dzierżył przewodnictwo w tym 
zakresie, jednak władza doczesna (wordly power), którą sobie uzurpował i którą 
zaczął sprawować, podkopała jego powagę i moralne dostojeństwo chrześcijań
stwa i dlatego nie może już być dłużej tolerowana126.

125 C. Morris, Political Thought in England..., s. 50. Dodajmy jednak, że Morris ma na 
myśli dialog Starkey’a opublikowany dopiero w 1536 r., choć pisany prawdopodobnie w latach 
1533-1535 (tamże).

126 Cyt. za: J. A. Muller, Stephen Gardiner and the Tudor Reaction, London 1926, s. 61.

Wywód przeprowadzony przez Gardinera (skłaniający wnikliwego badacza 
jego myśli Jamesa Arthura Mullera do sformułowania wniosku wątpliwego, zwa
żywszy dotychczasowe ustalenia, iż punktem wyjścia jego namysłu jest koncepcja 
Boskiego uprawnienia króla, którą w dobie renesansu mieli głosić także liczni inni 
autorzy) w wielkiej mierze koresponduje z tezami i argumentami przyjmowany
mi w tym okresie przez myślicieli protestanckich, także odwołujących się z jednej 
strony do tekstów starotestamentowych, z drugiej zaś do św. Pawła i przekonują
cych o obowiązku bezwarunkowego posłuszeństwa władcy ustanowionemu wprost 
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przez Boga. Dla Gardinera, nie tylko jak dla Thomasa, ale także dla Tyndale’a naśla
dującego wywody Lutra, król, choćby był niewierzący (infidel) lub popadł w tyra
nię, pozostaje obrazem Boga na ziemi i należne mu jest posłuszeństwo ze względu 
na tę właśnie rację religijną. Racje interesujące Morisona i Thomasa, sięgających 
po uzasadnienie władania typowego dla Machiavellego, eksponujących „argument 
empiryczny”, nie są więc istotne dla Gardinera. To Bóg ustanawiając królów, nadał 
im wyjątkową pozycję wśród ludzi. Przeze mnie, mówi Bóg, rządzą królowie, kto
kolwiek zatem im się sprzeciwia, sprzeciwia się też -jakprzekonywał [św.] Paweł 
- samej Władzy i rozkazowi wydanemu przez Boga. Jednoznaczne powiązanie kró
lewskiego tytułu do władania z Bożym rozkazem tłumaczy kolejną tezę henrycjań- 
skiego biskupa, zgodnie z którą książęta powinni być słuchani ze wzgłędu na przy
kazanie dane przez Boga, zatem powinni być słuchani bez żadnych zastrzeżeń'11.

127 Cyt. za: tamże, s. 67.

Przejście od nakazu bezwarunkowego posłuszeństwa do tezy o uprawnie
niu króla do sprawowania zwierzchnictwa nad Kościołem jest już łatwe: Kościół 
Anglii nie jest niczym więcej, jak tylko kongregacją mężczyzn i kobiet, duchownych 
i świeckich, zjednoczonych wspólnym wyznawaniem Chrystusa, dlatego nie ma po
wodu, by ktokolwiek mógł sprzeciwiać się nazywaniu króla raczej Głową Kościoła 
Anglii niźli Głową Królestwa Anglii, [...] skoro Kościół Anglii obejmuje te same 
grupy ludzi, które zawierają się w słowie „Królestwo”', jeśli więc król nazywany 
jest zasadnie „Głową Królestwa Anglii”, to nie ma powodu, by nie był też zwany 
„Głową Kościoła Anglii”, skoro ci sami ludzie tworzą obie wspólnoty. Apostołowie 
i ich następcy, którym przekazano rządy nad Kościołem, muszą być więc podpo
rządkowani królom, a ich główne obowiązki łączą się z nauczaniem i szafowaniem 
sakramentami. Zdaniem Gardinera, wprowadzana niekiedy dystynkcja władzy do
czesnej i duchowej zaciemnia jedynie obraz i rodzi spory interpretacyjne, jest jed
nak używana jedynie przez tych, którzy pragną pozbawić władców ustanawianych 
przez Boga pewnej przynajmniej części ich władztwa. Dlatego korzystają z niej 
głównie ci, którzy pragną panować nad światem nie ze względu na wolę Boga, lecz 
gwoli realizacji własnych, ludzkich w istocie pretensji, a niekiedy - co Gardiner 
podkreśla ze szczególną siłą - gwoli uniknięcia odpowiedzialności przed jakimkol
wiek władcą w planie doczesnym.

Taki zamiar powodował nie tylko papieżami, ale także innymi członkami hie
rarchii ustanowionej przez ludzi, a nie przez Chrystusa, który stale potwierdzał 
znaczenie władców świeckich i Boski walor ich zwierzchnictwa. To Chrystus jest 
przecież Głową całego Kościoła, a Jego wyznawcy traktowali początkowo biskupa 
Rzymu, jako tego, który ogranicza się do doradzania, nie sięgając po zwierzchnic
two. To, że władcy świeccy pozwalali swoim poddanym na zwracanie się o pora
dy do biskupa Rzymu nie może stanowić tytułu do jego zwierzchnictwa, jak nie 
może uzasadniać jego pretensji do rządzenia ich władcami świeckimi, którzy prze
cież nie przekazali mu swego władztwa; władztwa mającego Boską proweniencję, 127 
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sprawowanego wobec tej samej wspólnoty realizującej zarówno cel religijny, jak 
i polityczny, obejmującego więc zwierzchnictwo nad wszystkim tym, co wspólne 
jej członkom.

„Słowo Boże”, a nie natura, którą stale eksponować będą katolicy akceptujący 
ujęcie arystotelesowsko-tomistyczne, stanowi w rozumowaniu Gardinera element 
centralny: w jego przekonaniu Chrystus nigdy nie przekazał swego autorytetu bi
skupowi Rzymu jako swemu wikariuszowi, a zdanie przeciwne jest wprost określa
ne mianem bałwochwalstwa (blasphemous). Dlatego teza papalistów, jakoby papież 
był następcą św. Piotra i dlatego władał Kościołem oraz sprawował zwierzchnictwo 
nad wszystkimi chrześcijańskimi władcami świeckimi jest błędna, bo Piotr uzyskał 
jedynie pełnomocnictwo w walce o prawdę, także tę, która dotyczy źródła i isto
ty władztwa sprawowanego w porządku ziemskim. Oczywiście, Kościół pierwot
ny w Rzymie był nastawiony na obronę przez władcami świeckimi; jego biskupi 
istotnie bronili wyznawców Chrystusa przed tyranami i słusznie zyskali prymat 
nad chrześcijanami jako ich wodzowie w walce. Współczesny Kościół rzymski nie 
broni już jednak prawdy ani nie broni chrześcijan, lecz sięga po władztwo poli
tyczne, którego ongiś wcale nie posiadał i którym z pewnością nie obdarował go 
Chrystus128.

128 Zob. szerzej tamże, s. 64 i n.

Podkreślmy raz jeszcze: Gardiner jest typowym publicystą henrycjańskim. Nie 
sięga on - jak St German - do argumentów jurydycznych, problematyzując domi
nujące dotąd statyczne ujęcie Fortescue, ograniczające niezmiennym prawem po
spolitym prawodawcze zamiary monarchy, by umożliwić „wywodzenie” nowych 
norm z dostosowującego się do zmiennych warunków i okoliczności stanu fak
tycznego, przekonując o ich racjonalności ze względu na przynależność do dyna
micznie ujmowanego systemu normatywnego. Biskup sięga raczej po argumenty 
znajdowane w Słowie Bożym, nie zajmując się takim systemem; podejmując pole
mikę z pretensjami katolickich papalistów i hierokratów, nie przywołuje racji, które 
będą za kilkadziesiąt lat interesować zwolennika Kościoła anglikańskiego Hookera 
aktywnego już po ustabilizowaniu się nowej, partykularnej, narodowej wspól
noty wiernych. Nie przywołuje ani naturalistycznych koncepcji powstania społe
czeństwa, ani analogicznych teorii źródeł władztwa, ani nawet nie problematyzuje 
kwestii tytułu posiadanego przez władcę jako osoba. Jego sposób myślenia, wbrew 
zbyt często pojawiającym się interpretacjom, zbliża go raczej do myślicieli prote
stanckich wskutek eksponowania kluczowej roli Boga i Jego relacji do osoby wład
cy niźli do Machiavellego, u którego wątki te są zasadniczo pomijane. Gardiner 
nie wprowadza nawet tych zastrzeżeń, które Odnajdziemy u luteranina Tyndale’a, 
o którym wspomnimy szerzej w szkicu poświęconym stanowiskom protestanckim; 
zastrzeżeń ważnych dla kolejnego pokolenia protestantów, którzy częściej sięgali 
do kalwinizmu niż luteranizmu, tworzyli u schyłku życia Gardinera i zwracali się 
przeciwko królowej Marii, której tamten służył wiernie, znalazłszy się po tej sa
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mej stronie co Pole (za Henryka VIII negator stanowiska bronionego przez biskupa 
Winchesteru).

Gardiner przedstawia koncepcję odpowiadającą wielu odłamom społeczeństwa 
angielskiego pierwszej połowy XVI w., ważną także dla zwolenników Elżbiety 
I, głównie z racji swoistego ujmowania „dobra wspólnego”, nieosadzanego już 
w szerszym kontekście, jak w projektach średniowiecznych, lecz kojarzonego wy
łącznie z bieżącym interesem Anglii jako niepodzielnej wspólnoty, która ma dwa 
aspekty: polityczny i kościelny. Skojarzenie to, wiążące się z próbą ustalenia nie
zależności tej „dwuaspektowej wspólnoty” od wszelkich wpływów z zewnątrz 
i z uznaniem angielskiego prawodawcy za nieomylnego twórcę norm określających 
-jak rzekłby Thomas Smith w odniesieniu do parlamentu obejmującego także króla 
- formy religijne oraz miary i wagi'29. Wskazuje on na bardziej „oportunistyczną” 
niż „czysto teoretyczną” rację powodującą myślicielami angielskimi XVI w., coraz 
bardziej stroniącymi od tradycyjnych koncepcji właściwych jeszcze More’owi czy 
Fisherowi, broniącymi - choć, jak widzeliśmy, nie bezkrytycznie - tradycyjnego, 
statycznego ładu, mającego za fundament uniwersalnie ważny system normatywny, 
strzeżony przez papiestwo i mający proweniencję Boską. Racja, którą nazwaliśmy 
„oportunistyczną”, interes państwa jako wspólnoty znajdowanej poza powszech
ną wspólnotą chrześcijańską, przedstawianą często jako nakierowaną przeciwko 
Anglii, decydowała nie tylko o poparciu monarchy jako zwornika tej całości i przy
dania mu Kościoła jako narzędzia umacniania jej jedności129 130, ale także o ocenie po
stępowania Marii Tudor, uznanej za przeciwnika Anglii i obrońcę nie jej interesów, 
lecz interesów Hiszpanii i Francji, papiestwa i cesarstwa. Zgoda na tyranobójstwo 
w odniesieniu do Marii, przychodząca po bezwzględnym zakazie oporu w czasach 
Henryka VIII oraz ponowny jego zakaz za Elżbiety korespondowały z odwrotną se
kwencją po stronie katolików. Kwestia konfesyjna nie była, mimo pozorów, zasad
nicza; była nią raczej ta, która dotyczyła określenia istoty Anglii jako odrębnej ca
łości politycznej, nieuwikłanej w całość ją przekraczającą, uosabianą przez papieża 
lub władcę politycznego któregoś z potężnych kontynentalnych państw katolickich.

129 T. Smith, De Republica Anglorum: The maner of Goverment or policie of the Realme of 
England(1583), red. L. Alston, London 1906, s. 49.

130 „Racja” ta jest istotna dla zrozumienia stanowiska zajętego przez odłam kalwinistów- 
-nonkonformistów, którzy za Elżbiety wrócili do Anglii, obejmując urzędy i beneficja, ale i two
rząc otwarcie działającą opozycję wobec dążeń Korony do nieograniczonego zwierzchnictwa 
nad ich Kościołem (Gillby, Goodman). Wspomnimy o tym szerzej w szkicu poświęconym sta
nowiskom protestanckim.

Jednak, choć publicyści Henryka VIII wpisywali się w pewnej mierze w ten
dencję coraz mocniejszą na kontynencie, kojarzoną z imieniem Machiavellego 
i innych zwolenników monarchii i republik zabiegających o niezależność, choć 
poprzedzali wystąpienie twórców doktryny Boskiego uprawnienia królów i myśli
cieli podejmujących fundamentalny dla XVI w. problem suwerenności uwolniony 
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od kontekstu religijnego, to pozostawiali wiele tradycyjnych instytucji wzmacnia
jących pozycję Korony w rodzaju hierarchicznego Kościoła, mogących stanowić 
nie tyle dogodne narzędzia pacyfikowania poddanych, ile instrumenty usprawiedli
wiania jednoczącej roli Korony lub jej piastuna.

8. Wiodącym kierunkiem wśród angielskich publicystów pierwszej połowy 
XVI w. był ten, który połączyliśmy z imionami Foxe’a, St Germana i Gardinera, 
a nie More’a, Pole’a i Starkey’a (omawianych w dwóch różnych szkicach, także 
dotyczących kontrowersji czasów Henryka VIII). Popularność zyskały opcje eks
ponujące pozycję władcy politycznego jako zwornika wspólnoty zagrożonej za
równo z zewnątrz, jak i od wewnątrz, zrywające z dominującym dotąd stanowi
skiem wypracowanym zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej przez Johna Fortescue, 
osadzającego swe rozważania w kontekście niezmiennego, uniwersalnego ładu 
wszechrzeczy. Nie było to jednak rozstanie pełne. Nie tylko St German, ale także 
inni publicyści henrycjańscy pamiętali ustalenia dotyczące zarazem politycznego 
i regalnego ustroju Anglii, a uwzględniając je, wskazywali na potrzebę dostosowy
wania dzięki jego instytucjom ładu normatywnego do zmieniających się okoliczno
ści i warunków, w jakich trwało królestwo i Kościół Anglii. Uwolnienie tych insty
tucji, zwłaszcza ciała przedstawicielskiego obejmującego także króla, od wymagań 
statycznego ładu, akcentowanie odrębności wspólnoty, na rzecz której działają, 
a zarazem związanie jej „podwójnej głowy” z osobowym Bogiem, otwierało drogę 
z jednej strony ku koncepcji Boskiego uprawnienia króla lub parlamentu, z drugiej 
ku propozycji erastiańskiej, z trzeciej wreszcie ku próbom realizacji teokratycznych 
w istocie projektów kalwińskich.

Polemiści pierwszego etapu reformacji w Anglii nadal odwoływali się do dzie
dzictwa Fortescue, wciąż podejmując problem prawa wiecznego jako fundamentu 
praw objawionego i naturalnego („dwóch aspektów prawa wiecznego”131) i wska
zując, że normami tego prawa związana jest wola każdego człowieka, także króla 
działającego samodzielnie, na podstawie posiadanych a przewidzianych w prawie 
pospolitym albo w parlamencie prerogatyw. Kontrowersja dzieląca polemistów 
dotyczyła w pierwszej kolejności prymatu prawa wiecznego i obu jego aspektów 
względem prawa ludzkiego, wiązała się jednak nie tylko z relacją tego prawa do 
czyjejś woli, ale także z zagadnieniem szerszym: prymatu tego prawa wobec prawa 
dotąd obowiązującego, prawa zwyczajowego albo - jak woleli mówić zwolenni
cy Henryka VIII - tradycyjnego. Nie chodziło im, na co zwróciliśmy już uwagę, 
o prymat względem common law, które wiązało „króla w parlamencie” w sprawach 
świeckich, choć nie wiązało go w sprawach Kościoła132, ale raczej o prymat prawa 

131 Zob. w szczególności St Germans Doctor andStudent, dialog I, rozdz. I-III.
132 Ta „dwoistość” relacji woli króla względem common law powodowała liczne kontro

wersje wśród angielskich prawników czasów Tudorów: lord kanclerz Audley, dostrzegając 
niebezpieczeństwo z nią związane, wskazywał, że król działający jako głowa Kościoła nie jest
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wiecznego wobec uprawnień przypisywanych tradycyjnie papieżowi i norm prawa 
kanonicznego, które uzasadniały pozycję biskupa Rzymu. Przeciwko tak rozumia
nemu prawu tradycyjnemu zwracali się Gardiner i Bonner podkreślając, że fałszywe 
pretensje do zwierzchnictwa biskupa Rzymu są w istocie przeciwne prawu wieczne
mu i z tej racji nie są zasadne, podobnie jak przywileje duchowieństwa i papieska 
sankcja dla orzeczeń soborów133. Z drugiej jednak strony to właśnie prawo trady
cyjne, jako mające bezpośrednią sankcję prawa Bożego, stanowiło rację, na której 
opierali żądania respektowania niezależności Kościoła i duchowieństwa jej obroń
cy, jak jeszcze w 1515 roku Wolsey i opat Winchcombe.

ograniczony normami common law, jedynie sprawując duchową jurysdykcję w oparciu o „pra
wo duchowe”, które nie jest sprzeczne ani z common law, ani z aktami parlamentu. Za czasów 
Elżbiety I zjawisko to ujawniło się w sporze między pretensjami komisji duchownych angli
kańskich do spraw kościelnych, która przekształciła się w stały sąd prawa kościelnego, i stano
wiskiem prawników common law, którzy w tej mierze ściśle współdziałali z purytanami, co do 
podmiotu określającego zakres i treść „kościelnej jurysdykcji”; ów spór dotyczył w istocie spo
sobu wytyczania granic królewskiego zwierzchnictwa w „kwestiach duchownych” określanych 
przez parlament; common lawyers co najmniej od czasów Henryka VIII obawiali się bowiem, 
że królewskie zwierzchnictwo nad Kościołem, uzasadniającego jego prymat jurysdykcyjny 
i wyłączność prawodawczą w tej mierze, może również służyć za uzasadnienie „ekspansji” pra
wodawczej króla na dziedziny porządkowane przez prawo pospolite; zagadnienie to winniśmy 
uwzględnić, by pojąć znaczenie sporu o prymat prawa wiecznego i naturalnego względem prawa 
ludzkiego, bowiem przyjęcie za podstawę norm dwóch pierwszych systemów mogło uzasadniać 
królewskie uprawnienie do nicowania obowiązującego dotąd prawa i budowania „doskonałej 
wspólnoty politycznej”, a nie tylko „doskonałego Kościoła chrześcijańskiego”; winniśmy wziąć 
je pod uwagę także z tego względu, że za Elżbiety I dostrzega się proces prowadzący do „ze
świecczania” zadań rządu cywilnego i wytyczania mu w istocie funkcji negatywnych: powstrzy
mywania przed złem, a nie prowadzenia ku dobru; funkcja ta mogła bowiem zostać połączona 
z funkcją pozytywną, co - zdaniem prawników common law - niosłoby niebezpieczeństwo dla 
prawa obowiązującego dotąd (zob. szerzej J. W. Allen, A History ofPolitical Thought..., s. 170- 
-171).

133 Zob. np. S. Gardiner, De vera obedientia, [w:] Obedience in Church and State, red. 
P. Janelle, Cambridge 1930, s. 92.

Problem dotyczył zatem prymatu prawa Bożego i naturalnego, zakazujących 
stawiania wszelkiego oporu władcy, o czym wspominali Gardiner i St German, na
rażając się na zarzuty tak protestantów Ponęta, Goodmana i Knoxa, jak i katolików, 
odwołujących się do oglądu tych norm jako mających walor nie tylko moralny, ale 
i prawny, zatem analogiczny jak normy prawa stanowionego. Dotyczył on jednak 
nie tylko bezwzględnego zakazu stawiania wszelkiego oporu władcy formułowa
nego przez Gardinera i St Germana, ale także relacji woli króla do common law, 
prawa powszechnie obowiązującego, wspierającego się na krytykowanych przez 
More’a „racjach dawności” i decyzjach znawców prawa, nie zaś na woli władców 
arbitralnie ustalających jego treść. W tym względzie koncepcja Fortescue mogła 
zostać odnowiona: spór nie toczył się bowiem jeszcze, jak kilkadziesiąt lat póź
niej, o podmiot ustalający treść norm prawnych, nie łączył się z kwestią prymatu 
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parlamentu lub króla jako „suwerenów” korzystających z wyłączności w zakresie 
stanowienia prawa, ale kojarzony był z zagadnieniem prymatu prawa angielskiego 
w królestwie Anglii wobec norm pochodzących spoza kraju, osobliwie norm pra
wa kanonicznego, wiązanych z legislacyjnym lub jurysdykcyjnym prymatem pa
piestwa. Dlatego możliwy był alians króla z parlamentem przeciwko pretensjom 
papalistów i hierokratów: król nie rnusiał zgłaszać roszczeń do wyłączności prawo
dawczej, mógł natomiast liczyć na współdziałanie Gmin i Lordów, duchowieństwa 
i świeckich w umacnianiu niezależności Korony i dlatego brak było protestów z ich 
strony przeciwko gwałceniu „konstytucji średniowiecznej Anglii”.

Henryk VIII nie własnym aktem, lecz aktem parlamentu zrywającym związek 
z uniwersalną wspólnotą chrześcijan, nie uzasadniał jeszcze swej pozycji na sposób 
pierwszych Stuartów, nie głosił, że izby wywodzą swe istnienie i uprawnienia z je
go woli, bo nie działał jeszcze w oparciu o koncepcję Boskiego uprawnienia króla 
ani nie przywoływał w tak wielkim stopniu jak Jakub I argumentów znajdowanych 
w prawie rzymskim, gdyż nie rnusiał się przeciwstawiać przywódcom parlamentu 
aspirującego do roli organu skupiającego pełnię władzy prawodawczej134. Dopiero 
zakwestionowanie aliansu króla i parlamentu na początku XVII w. wywołało dys
kusję na temat suwerenności, a u Jakuba I, Covella, Parkera, Prynne’a i Hobbesa 
Odnajdziemy wątki nieobecne zgoła u Gardinera i St Germana, Goodmana i San
dersa; wątki rozwijane przez obie strony ubiegające się o status podmiotu suwe
renności wspólnoty niezależnej już i wolnej od uwikłania w niezmienny ład nor
matywny: absolutystów monarszych i zwolenników zwierzchnictwa parlamentu135. 
W ich wypowiedziach pojawią się elementy niebezpieczne dla tradycyjnej wizji 

134 Inaczej J. W. Allen zwracający uwagę, że Jakub I działał bardziej w oparciu o precedens 
stworzony za czasów Tudorów (upoważniający króla do działania z własnej inicjatywy i bez 
odwoływania się do parlamentu w nadzwyczajnych okolicznościach) niż o doktrynę „Boskiego 
uprawnienia króla” (J. W. Allen, English Political Thought. 1603-1660, London 1938, rozdz. I 
i II).

135 J. W. Allen zauważa nawet, że przed panowaniem Elżbiety I myśl angielska niewiele 
zajmuje się kwestią natury władzy politycznej lub suwerenności i problemem, kto ją sprawuje 
lub powinien sprawować, interesując się głównie zagadnieniem relacji monarchy do Boga i pa
pieża lub Kościoła; że jeszcze w czasach elżbietańskich interesowała się ona głównie kwestią 
zwierzchnictwa władcy świeckiego względem Kościoła, a zasadnicza zmiana dokonała się do
piero około roku 1580, wraz z upowszechnieniem w Anglii doktryny wypracowanej kilka lat 
wcześniej przez Bodina. Zwraca się przy tym uwagę, że pierwszym myślicielem angielskim 
otwarcie korzystającym z tez Bodina był Charles Merbury, uznający istnienie trzech ustrojów 
realizujących dobro wspólne (oligarchiczna demokracja, arystokracja i monarchia), wskazujący 
jednak zarazem, że jedynie w monarchii możliwe jest istnienie pełnej i stałej władzy suwerena 
nad wszystkimi poddanymi i każdym z osobna, zapewniającym przy tym wszystkim stanom moż
ność radzenia o treści dobra wspólnego; jednak władca działający w takim ustroju związany był 
nie tylko moralnie wymaganiami prawa naturalnego i Bożego, jak rzecz się miała u Bodina, ale 
także normami prawa cywilnego i powszechnego, zwyczajami, przywilejami, umowami i wszel
kiego rodzaju przyrzeczeniami tak dalece, jak dalece były one zgodne z prawem Bożym', jego 
„suwerenna władza” nie obejmowała tedy uprawnienia do stanowienia praw wedle własnej woli 
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„rządów prawa”, niełączącej się jeszcze z arbitralnością piastuna suwerenności. Le 
Van Baumer sugeruje w związku z tym, że elementy te w decydującej mierze za
korzenione były w prawie rzymskim, a angielscy myśliciele - sięgający raczej do 
tradycji Fortescue niż koncepcji późnośredniowiecznych i renesansowych legistów, 
czyli glosatorów i postglosatorów - nie podnosili racji przemawiających za uzna
niem arbitralnej woli suwerena za jedyne źródło prawa. Mieli oni wciąż trwać 
w przekonaniu o wiążącej mocy praw Bożego i naturalnego, choćby ujawniających 
się jako rozumność prawa pospolitego, ale wyznaczających negatywne granice woli 
tak lub inaczej definiowanego prawodawcy, nie wprowadzając jeszcze tezy o ko
nieczności ich sankcjonowania przez suwerena, którego wola miałaby być jedynym 
źródłem prawa. Dopiero w XVII w. wpływ Bodina i kontynentalnych legistów za
decydował o przyjęciu przez angielskich myślicieli politycznych perspektywy od
miennej niż ta, którą wyznaczali ongiś Bracton i Fortescue, a w XVI w. St German 
i More; perspektywy, kwestionującej nie tylko tradycyjne ujęcie „rządów prawa”, 
ale nawet potrzebę działania króla w parlamencie, dwóch elementów odróżniają
cych jeszcze w XVI w. myśl angielską od dominującej już na kontynencie tenden
cji absolutystycznej136 137.

jedynie, a co za tym idzie nie była związana jedynie z osobistą władzą jej piastuna i wyklucza
ła możliwość identyfikowania króla z państwem (C. Merbury, A Briefe Discourse of Royall 
Monarchie as of the best Common Weale, London 1581, s. 40-41 i 44; cyt. za i szersze omówie
nie: J. W. Allen, A History of Political Thought..., s. 247-251).

136 F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 127.
137 St German's Doctor and Student, s. 12-13.

To jednak, co u szesnastowiecznych polemistów było szczególnie interesu
jące, to nie tyle odnoszenie znajdowanej u Fortescue koncepcji prawa naturalne
go do konkretnych przypadków, nie tyle nawet - jak pouczał St German - jego 
„wprowadzenie do wnętrza” prawa pospolitego, ile traktowanie prawa naturalne
go jako swego rodzaju źródła uprawnień już to króla, już to ludu lub jego ciała 
przedstawicielskiego. W tym względzie henrycjańscy publicyści przygotowy
wali drogę dla stanowisk sformułowanych w kolejnym stuleciu w stopniu daleko 
większym niż francuscy legiści, jak się wydaje bardziej przywiązani do klasycznej 
tradycji traktującej o prawie naturalnym (lub Bożym czy wiecznym) jako zbiorze 
norm, a nie uprawnień. St German, Starkey i Ponęt w równej mierze identyfiko
wali prawo naturalne z prawem rozumu lub zapisanym w sercu każdego człowie
ka, wyznaczającym mu reguły prawego działania, nie zawsze jednak - wbrew tezie 
le Van Baumera - jednakie dla wszystkich ludzi niezależnie od miejsca i czasu. 
St German, podobnie jak przed nim Fortescue, łączył prawo naturalne ze święto
ścią uprawnień jednostki i prawem własności, skoro twierdził, że prawo rozumu 
uprawnia w pierwszym rzędzie każdego do obrony siebie samego przed niespra
wiedliwą władzą, w drugiej zaś do oddawania każdemu tego, co do niego słusz
nie należy i - ewentualnie - przywracania, naruszonego czyimś działaniem, stanu 
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zgodnego z prawem naturalnym137. Starkey definiował prawo naturalne analogicz
nie, jako zapisaną w sercu każdego człowieka cząstkę Boskości, atoli zwracał uwa
gę bardziej na aspekt wspólnotowy związany z jego wymaganiami niż na aspekt 
indywidualny. Prawo naturalne nie tyle chroniło bowiem przed niesprawiedliwą 
władzą, ile określało reguły pokojowego współżycia we wspólnocie, nakazywa
ło szacunek dla rodziców i władców jako tych, którzy „z natury rzeczy” powoła
ni są do sprawowania zwierzchnictwa nad poddanymi, wymagając, by sprawowali 
swe funkcje odpowiednio do „naturalnych miar sprawiedliwości”. Jednak Starkey 
w najczęściej przywoływanym fragmencie napisanego przez siebie dialogu, który 
zaprezentujemy szerzej w szkicu poświęconym stanowiskom katolickim, ukazuje 
się jako zwolennik recepcji prawa rzymskiego do angielskiego systemu prawnego, 
nie tylko rozchodząc się ze współczesnym mu St Germanem, ale także zbliżając do 
akceptacji indywidualistycznego waloru praw właścicielskich, prawa naturalnego 
zaś do rzymskiego prawa cywilnego138. Tymczasem Ponęt, zmuszony do ucieczki 
z kraju za panowania Marii Tudor, bodaj w największym stopniu gotów był wy
korzystywać normy prawa naturalnego w odniesieniu do zagadnień praktycznych; 
zwracał on uwagę, że prawo to jest zbiorem zasad wyrażonych przez Boga w umy
sły ludzi, wyznaczających reguły działania rządu przeciwdziałającego skutkom 
ludzkiej upadłości; normy te zyskiwały u niego walor prawny, stawały się zbio
rem kryteriów, przy pomocy których każda jednostka mogła oceniać działania in
nych, także zatem politycznych władców, wytykać im uchybienia, a nawet stawiać 
opór. Jednoznacznie porzucając w tym względzie dominującą za Henryka VIII tezę 
o obowiązku bezwzględnego posłuszeństwa władcy, jakże ważną szczególnie dla 
Gardinera, Ponęt identyfikował już prawo naturalne z normami Dekalogu, by tym 
łatwiej korzystać z kryteriów określonych jednoznacznie139.

138 T. Starkey, A Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset, red. T. F. Meyer, 
London 1989, s. 14.

139 J. Ponet, A Shorte Treatise..., k. Aiii-Aij.

Dla zwolenników poczynań Henryka VIII istotny był jednak ten również aspekt 
prawa naturalnego, który odnosił się wprost do najbardziej kontrowersyjnej kwe
stii rozwodu króla z Katarzyną Aragońską. Utrzymywali oni, że wyrażając zgodę 
na małżeństwo Henryka i Katarzyny, przecież wdowy po bracie króla, papież po
gwałcił nie tylko prawo żydowskie, ale także prawo Boże, którego nie może wszak 
zmienić żaden człowiek, nawet ten, który powołuje się na szczególną więź łączącą 
go z Chrystusem. Teza ta, stale powtarzana w burzliwych latach 1528-1533, stała 
się podstawą, na której Henryk VIII oparł usprawiedliwienie rozwodu i główne za
sady pierwszego Act of Successiorr. skoro papież pogwałcił zakaz prawa Bożego, 
zwalniając siebie samego z posłuszeństwa prawu Bożemu, to gdzie są granice jego 
woli? Czy nie sięga po kompetencje zawarowane dla Boga? Czy nie czyni swej 
woli jedynym źródłem prawa, istotniejszym nawet od woli Boga? Czy opierając 
swe akty na regule ustanowionej przez Chrystusa o władzy wiązania i rozwiązy
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wania na ziemi, skutkującej analogicznymi następstwami w niebie, nie idzie aby za 
daleko?140 Warto zwrócić uwagę, że w licznych wypowiedziach zwolenników króla 
powtarzana była podobna teza w odniesieniu do władcy politycznego, także nie
uprawnionego do stanowienia prawa z pogwałceniem prawa wiecznego (objawio
nego lub naturalnego). Nawet luteranin Tyndale, jednoznacznie odrzucający prawo 
oporu, powtarzał, że władca winien pozostawać jedynie na służbie Boga, będąc wy
konawcą Jego prawa i jako taki nie może on rządzić tylko wedle swej wyobraźni'4', 
podkreślając tezę o związaniu woli króla normami prawa Bożego, zarazem jednak 
- mając posłuszeństwo wobec niego za powinność poddanych o walorze religij
nym - nie wykluczając, że w wyjątkowym przypadku, gdy władca ustanowi normę 
sprzeczną z prawem Bożym, uzasadniony będzie jednak opór, ale tylko opór bier
ny142.

140 Zob. szerzej N. Pocock, Records of the Reformation; the Divorce 1527-1533, t. II, 
Oxford 1870, s. 389.

141 W. Tyndale, Obedience of a Christen Man, Menston 1970, s. 334. Podobne stanowisko 
znajdujemy u kolejnego skrajnego protestanta Henry’ego Brinkelowa, w homiliach głoszonych 
przez Latimera na dworze Edwarda VI, u Ponęta i wielu innych ówczesnych publicystów (zob.: 
F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 139 i n., oraz J. W. Allen, A History of Political 
Thought..., s. 162-165).

142 Podobny wyjątek, przewidywany zarówno przez Gardinera i St Germana, jak i oficjalnie 
w Homilies of 1547, znajduje się w pismach wspominanego już Thomasa Elyota, który w The 
Boke named The Governor ukazywał monarchię jako najbardziej naturalną i dlatego najlepszą 
formę rządu, pozostawiając polityczny testament angielskiego humanizmu, opartego bardziej 
na pismach starożytnych klasyków niż na Biblii (C. Morris, Political Thought in England..., 
s. 23-24).

Choć jednak prawo naturalne interpretowane było różnie i choć wszyscy 
uczestnicy polemik prowadzonych w XVI w. powoływali się na nie, to bardziej jed
noznaczne podziały pojawiały się w debatach dotyczących stosunku króla do parla
mentu. Jedni przyjmowali, że monarcha, będący jedynym źródłem prawa, związa
ny atoli wymaganiami prawa wiecznego (objawionego lub naturalnego), pozostaje 
jedynym źródłem władzy w planie doczesnym; w jego ręku skupia się jej pełnia, 
i to zarówno gdy chodzi o stanowienie prawa, jak i udzielanie pełnomocnictw pia- 
stunom wszystkich innych urzędów w państwie. Ujęcie tych „wczesnych absolu- 
tystów” zbliżało się do określenia Idziego Rzymianina w odniesieniu do papieża, 
przez absolutystów w odniesieniu do monarchów, skoro władca stawał się „suwe- 
renem” korzystającym z monopolu prawodawczego, a zarazem źródłem władztwa 
wszystkich urzędów Korony. Ujęcie to, w pewnej mierze zastosowane za Henryka 
VIII wobec Kościoła, wyraźnie oddalało się od stanowiska wypracowanego przez 
Fortescue, choć z nim radykalnie nie zrywało, nie uwzględniało bowiem wizji kró
lestwa personifikowanego przez monarchę skupiającego pełnię władzy i nie współ
działającego z przedstawicielami stanów w procesie stanowienia prawa przynajm
niej w sprawach mających walor polityczny, a nie duchowy. Ich monarchia nie była 
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jeszcze tą, której bronił będzie kilkadziesiąt lat później król Jakub I; nie podnosili 
oni argumentów, z których korzystać będzie pierwszy władca z dynastii Stuartów, 
ani nie znali racji wskazywanych przez stronników kolejnych monarchów z tej ro
dziny. Polemizując nie tyle z pretensjami parlamentu, ile z papiestwem, ekspono
wali raczej udział monarchy w ciele przedstawicielskim w zakresie tworzenia pra
wa. Zasadniczo tedy bliżej im było do Fortescue niż do Jakuba I w dziedzinach 
innych niż duchowe, niż zwierzchnictwo monarchy wobec Kościoła; w tej jedynie 
sferze doszło do zadziwiającego zbliżenia antypapieskiego i antykościelnego na
stawienia króla i analogicznego nastawienia członków ciał przedstawicielskich za 
panowania Henryka VIII. Zdaniem le Van Baumera, Henryk VIII, inaczej niż jego 
ojciec, cenił współdziałanie izb, powodując się przekonaniem, że wespół z nimi 
najlepiej wyraża „wolę ludu”, a choć mógł korzystać z prawa sankcji, choć par
lament nie mógł bez jego przyzwolenia uchwalić żadnych norm, to daleko moc
niej niż ojciec kładł nacisk na współpracę z izbami1“'3. Zmiana była jednak bardziej 
faktyczna niż formalna; król nie tracił wszak kompetencji w zakresie stanowienia 
prawa, bo przeczyłoby to potrzebie wzmocnienia jego pozycji w sporze z papie
stwem; chęć ustanowienia Kościoła narodowego powodowała eksponowanie jego 
współpracy z innymi reprezentantami w stanowieniu prawa, którego zmiana miała 
umożliwić monarsze przejęcie w nim prymatów należących uprzednio do papieża, 
a z czasem - jak stanowił Act of Succession z 1544 r. - także uzyskanie kompeten
cji w zakresie wskazywania osoby kolejnego piastuna Korony.

Zdaniem publicystów henrycjańskich król miał zasadniczo stanowić prawo 
wespół z innymi przedstawicielami wspólnoty, mimo że zachowywał uprawnienia 
w zakresie samodzielnego prawodawstwa w niektórych kwestiach i mimo że w jed
nej z dziedzin (kościelnej) zyskiwał prerogatywy, jakich nie mógł posiadać żaden 
władca katolicki. Atoli, inaczej niż rzecz będzie się miała w początkowym okresie 
panowania Elżbiety I, osobliwie w przypadku Thomasa Smitha, którego refleksje 
omówimy w kolejnym szkicu, niepodobna było formułować za Henryka VIII tezy, 
jakoby w parlamencie skupiona była najwyższa i absolutna władza w królestwie 
Anglii', w parlamencie, którego elementem - obok lordów, baronów, biskupów 
i przedstawicieli gmin - pozostawał także król i w którym zgoda wszystkich części 
była równie konieczna dla ustanowienia jakiejkolwiek powszechnie wiążącej nor
my prawnej. Warto jednak odnotować, że obok tendencji, którą możemy nazwać 
„absolutystyczną”, już w czasach Henryka VIII pojawiały się elementy opcji kry
tycznej wobec kompetencji prawodawczych króla, w pewnym zakresie spełnione 
za panowania Elżbiety, związanej z zapowiadanym przez Starkey’a „ustrojem ra
dzieckim”. Miała w nim istnieć stała „rada czternastu”, swoisty „mały parlament” 
współdziałający z dziesięcioma doradcami króla i nim samym w procesie stano
wienia prawa. Zgodnie z tym projektem król mógł stanowić prawo z pominięciem 
„wielkiego parlamentu”, nie mógł jednak nawet decydować o wojnie i pokoju (ani * 

143 F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 143-144.
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władać w czasie wojny) z pominięciem tak skonstruowanego ciała wyposażanego 
w uprawnienia stanowcze, a nie doradcze. Wielekroć przywoływany le Van Baumer 
zwraca jednak uwagę, że wiele pojawiło się w pierwszej połowie XVI w. projektów 
podobnych do zgłoszonego przez Starkey’a, choć zapewne mniej radykalnych; że 
nawet sam Henryk VIII skłaniał się przecież do identyfikowania się z głosem parla
mentu, wskazując niekiedy, iż król stanowi z nim Jedno ciało”: w organizmie tym 
monarcha jest głową, izby zaś reprezentują jego części144.

144 Zob.: Tudor Constitutional Documents, 1485-1603, red. J. R. Tanner, Cambridge 1922, 
s. 582. Le Van Baumer przywołuje w związku z tym znane nam już przykłady analogicznych 
wypowiedzi St Germana, który - nawiązując do dystynkcji Fortescue jus regale et politicum 
oraz jus regale - wspominał, że król stanowi prawa w parlamencie. W dodatku do Doctor 
and Student St German pisał nawet, że żaden statut w królestwie nie ma mocy obowiązującej, 
jak tylko ten, który przechodzi za zgodą lordów duchownych i świeckich oraz reprezentantów 
gmin, którzy składają się na ciało przedstawicielskie królestwa (F. le Van Baumer, The Early 
Tudor..., s. 149). Zdaniem le Van Baumera, St German sformułował w tym fragmencie stano
wisko analogiczne do zajmowanego przez Ponęta i More’a, zdecydowanie odbiegające od wła
ściwego Wolsey’owi i Cromwellowi, traktującym parlament wyłącznie jako ciało wykonujące 
decyzje podjęte uprzednio przez króla (tamże, s. 149-151).

145 T. Smith, De Republica Anglorum..., ks. II, rozdz. 3.

Eksponowaniu współdziałania króla z parlamentem towarzyszyło utrzymywa
nie stanu formalnego uprawniającego monarchę do samodzielnego stanowienia 
prawa, gdy chodzi o sprawy Kościoła aż do stanu wymagającego sankcji królew
skiej w odniesieniu do każdej normy kanonicznej. W pozostałym zakresie utrzyma
ny był stan właściwy czasom ojca Henryka VIII, przeniesiony do czasów Elżbiety 
I, który - jak wskazywał będzie Thomas Smith - nie tylko nadawał władcy pre
rogatywy osobiste w zakresie polityki zagranicznej, ale także oddawał mu pełnię 
władzy na czas wojny. Zauważmy jednak, że nie dotyczyło to sytuacji „zwyczaj
nej”, lecz „wyjątkowej”; w takiej jedynie sytuacji król władał regalnie, a nie regal- 
nie i politycznie zarazem, był bowiem uznawany za najbardziej uzdolnionego do 
kierowania wspólnotą w sytuacji zagrożenia jej bytu145. Jak się wydaje, dla absolu- 
tystów tudoriańskich w żadnej sytuacji król nie mógł jednak działać wbrew „chce
niu” ludu, o którym wspominał Fortescue; z pewnością, wbrew temu, co dziać się 
będzie za Jakuba I, nie mógł on działać jedynie wedle wymagań swego „prawego 
rozumu”, wbrew „chceniu” ludu; nie mógł też „rozciągać” osobistych prerogatyw 
przewidywanych na czas zagrożenia istnienia państwa na cały okres władania, na 
każdą sytuację, nawet tę, w której istnieniu wspólnoty politycznej nic nie zagraża 
i która - zdaniem Smitha - nie uprawnia do pomijania stanowiska przedstawicieli 
wspólnoty. Właśnie to stanowisko, wypracowane za panowania Henryka VIII przez 
jego stronników, podniesione zostanie przez prawników common law przeciwko 
pretensjom monarchy do sprawowania absolutnych rządów mimo parlamentu, rzą
dów niebezpiecznych w okresie pokoju.



IV

„MONARCHIA REPUBLIKAŃSKA”? 
Kontrowersje za panowania Elżbiety I

1. Gdy w poprzednim szkicu próbowaliśmy prześledzić główne tendencje 
w myśli politycznej za panowania Henryka VIII, dostrzegliśmy, że późnośrednio
wieczna koncepcja dobra publicznego wspólnoty politycznej, stanowiąca element 
wszechobejmującego dobra całego stworzenia i uzasadniająca stanowisko papieża 
jako jednoczące wyznawców Chrystusa, została w pierwszej połowie XVI w. wy
raźnie osłabiona, jeśli nie zupełnie odrzucona. Widzieliśmy jednak także, że zmiana 
ta była usprawiedliwiana w trakcie debat dotyczących najważniejszych problemów 
ładu normatywnego nieodmiennie kojarzonego z dobrem publicznym lub wspól
nym. Oba elementy będą wkrótce interesować publicystów politycznych za pano
wania ostatniej z Tudorów na tronie Anglii, Elżbiety I; dlatego winniśmy im po
święcić nieco miejsca gwoli wprowadzenia w kolejne rozważania.

Odwołując się do refleksji politycznej Fortescue, myśliciele henrycjańscy mu
sieli się zmierzyć z istotną dla tradycji arystotelesowskiej i tomistycznej, ważnej 
także dla ich poprzednika, kwestią dobra wspólnego lub - jak wołał mówić Elyot 
- dobra publicznego, stanowiącego swoistą „pozytywną wartość” określającą cele 
działania władcy i poddanych, niekierujących się jedynie indywidualnymi lub 
grupowymi „interesami”, ale nade wszystko potrzebą utwierdzania porządku we 
wspólnocie i przyczyniania się do jej rozwoju jako całości mającej wręcz organicz
ny walor. Badacze zauważają, że dobro wspólne było dla nich wskazówką dla po
czynań władcy i poddanych, łączącą się nie tyle z odpowiedzialnością zobowiąza
nego podmiotu wobec innych organów królestwa, ile z odpowiedzialnością wobec 
Boga. Nie było ono tedy kojarzone z „momentem” prawnym, nie korespondowało 
równie jednoznacznie jak u Akwinaty z rozumnością prawa, nie uzasadniało „pra
wa oporu” w razie podejmowania przez władcę działań z pobudek osobistych, 
a nie przez wzgląd na owo dobro, lecz było ograniczane do relacji między Bogiem 
i władcą, odpowiedzialnym przed Stwórcą za realizację „racji istnienia władzy” 
wymagającej prowadzenia wspólnoty ku właściwemu jej celowi. Zaniechanie ape
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lu do prawa, którego znamieniem miała być w ujęciu św. Tomasza nie tylko ro
zumność, ale i służba dobru wspólnemu, pociągało za sobą możliwość określania 
przez władcę treści dobra („interesu”?) królestwa, co bez wątpienia wpłynęło na 
rozwój tendencji absolutystycznych, wzmocnionych w następstwie dalszego zbli
żania władcy do Boga i odsuwania go od związków z aktualnie istniejącą wspól
notą. Zaniechanie to miało szczególne znaczenie w sporze o relację między władcą 
świeckim i uniwersalnym Kościołem wieńczonym przez papieża, gdyż przyczynia
ło się do usunięcia szerszego kontekstu, w którym myśliciele późnośredniowiecz
ni osadzali dobro danej wspólnoty politycznej. Zabieg ten zadecydował z jednej 
strony o osłabieniu relacji dobra partykularnego królestwa angielskiego do „dobra 
wszechrzeczy”, z drugiej zaś o zanegowaniu pretensji uniwersalnych wspólnot i ich 
zwierzchników do ingerencji w sferę poddaną zwierzchnictwu króla Anglii jako 
„cesarza we własnym kraju”. Być może większe znaczenie niż partykularne dąże
nia władcy miały w tym względzie zmiany w sposobach myślenia charakterystycz
ne dla humanistycznego renesansu; inspiracje klasyczne skłaniały do zainteresowa
nia nie tyle jednym porządkiem uniwersalnym, ile ładami wielu różnych wspólnot, 
jakby dawnych miast-państw, powstających w sposób naturalny i różnicujących się 
zależnie od wielu właściwych im tylko okoliczności1.

1 Być może taka była racja łatwego i konsekwentnego zastosowania w Anglii zasady cuius 
regio, eius religio zadeklarowanej w związku z rozwojem protestantyzmu, na co zwraca uwagę 
ceniony brytyjski historyk Patrick Collinson, uznający monarchię Tudorów za najdoskonalszy 
przykład pragmatycznego realizowania tej zasady: jakby naśladując zmienność umysłowości 
Henryka VIII, jego dzieci zasiadające na tronie Anglii miały stale z niej korzystać, a to - jak 
Edward VI - godząc się na prześladowanie katolików, a to - jak Maria - uderzając w prote
stantów, a to w końcu jak Elżbieta I znów podejmując akcje przeciwko „papistom”. Zdaniem 
Collinsona, odmienność religii wyznawanej przez Elżbietę, spadkobierczynię poszukiwań i na
pięć właściwych tylko Anglii, miała być nie tylko przyczyną bezowocnych poszukiwań mał
żonka dla niej, ale także niejakiej niepewności jej poddanych, którzy po śmierci monarchini 
w 1603 r. przez kilka lat nie mogli być pewni, czy po raz kolejny wspominana zasada nie zosta
nie wykorzystana przez katolickiego władcę. Wszak Jakub I był w istocie przez siedem pokoleń 
Stuartów jedynym przeciwnikiem katolicyzmu. Historia Stuartów w XVII w. dowodnie pokazuje, 
że właśnie w katolicyzmie znajdowali oni najlepsze uzasadnienie i symboliczny sztafarz dla tego 
rodzaju monarchii, jaki pragnęli realizować w praktyce. Egzekucja Karola I w 1649 i detroniza
cja Jakuba II w 1688 r. ujawniły jednak, że istniały granice stosowania zasady cuius regio, eius 
religio (P. Collinson, The Reformation, London 2003, s. 124-125).

Porzucenie znajdowanego jeszcze u Elyota odniesienia dobra danej wspólnoty 
do dobra wszechobejmującego było dodatkową racją, z której można było skorzy
stać na drodze ku absolutyzmowi i poddaniu Kościoła (dotąd uniwersalnego, te
raz sprowadzonego do partykularnej wspólnoty wiernych) zwierzchnictwu władcy 
świeckiego odpowiadającego tylko przed Bogiem za realizację dobra wspólnoty 
jednej z wielu autonomicznej, politycznej i religijnej zarazem. Nie szukając inspi
racji, wzorem wielu angielskich badaczy, aż u Marsyliusza z Padwy, możemy przy
jąć, że angielski quasi-suweren był w pierwszej kolejności zwierzchnikiem takiej 
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właśnie wspólnoty, że ten walor był dla niego w tym okresie najważniejszy i prze
słaniał walor religijny, skoro - podobnie jak na rozdartym konfliktami na tle wy
znaniowym kontynencie - szukał on innego niż religijny czynnika, który mógłby 
spoić rozpadającą się wspólnotę. Spotkanie tej tendencji z zachowanymi w Anglii 
jak nigdzie indziej późnośredniowiecznymi stanowiskami zrodziło osobliwy stan 
odróżniający myślicieli tego kraju od myślicieli kontynentalnych. Zasadniczo roz
myślania o „polityczności” wspólnoty łączono w dalszym ciągu z refleksją o dosko
nałym władcy, zwracając uwagę nie tylko na jego odpowiedzialność wobec Boga, 
ale i na konieczność współdziałania z reprezentantami wspólnoty, eksponując nie 
tylko jego rozumność, ale i to, co ustalało się przez długi czas i zyskiwało walor 
normatywny jako prawo pospolite (common law), którego normy kształtowały ro
zumność władcy i określały wyjątkowe stany pozwalające mu działać nawet mimo 
litery prawa. Połączenie wątków zyskujących prymat na kontynencie z już tam za
nikającym sposobem refleksji o moralnych walorach władcy politycznego, wzmac
niało tendencje wpisane w sposób myślenia zarówno purytanów jako radykalnych 
protestantów, stale przypominających władcy o powinnościach i Boskiej genezie 
jego władztwa, jak i pisarzy nienależących do ich grona, usiłujących łączyć argu
menty średniowieczne z racjami znajdowanymi u autorów kontynentalnych (np. 
John Bourchier, William Forrest, William Baldwin), przekraczając wybitnie „peda
gogiczne” traktaty Dudley’a, More’a, Starkey’a i Elyota z dekad poprzedzających 
ich wystąpienia.

Jednak w henrycjańskiej myśli politycznej znaleźliśmy jeszcze inny problem, 
mianowicie uznanie wielu jej twórców - tych zwłaszcza, którzy wspierali króla 
- dla tezy, iż stanowienie prawa, choć uwikłane w kontekst rozwijającego się pra
wa pospolitego, wciąż postulatywnie rozumnego, zyskiwało na znaczeniu zwłasz
cza w zestawieniu z dominującym jeszcze za Henryka VII ujęciem opisanym przez 
Fortescue u progu jego panowania. Dostrzegliśmy jednak również, że stanowie
nie norm kojarzono z aktywnością króla w parlamencie, gdy dotyczyło ono spraw 
wspólnoty politycznej, do których zaliczono przemiany w Kościele angielskim, 
z czasem przebudowanym przy pomocy norm prawnych w Kościół Anglii z „wła
snym” zwierzchnikiem; z czasem współdziałanie króla z parlamentem, odpowied
nio do formuły także kojarzonej z Fortescue panowania politycznego i regalnego 
zarazem (dominium politicum et regale), zostało jednak porzucone w odniesie
niu do spraw Kościoła ze względu na jedyność i wyjątkowy walor „Najwyższej 
Głowy” nowej, „narodowej” wspólnoty religijnej. Tendencja ta zmieniała dotych
czasowy kierunek namysłu. Nie chodziło bowiem już o uzasadnienie konieczno
ści współdziałania ciała przedstawicielskiego, jak rzecz się miała u Fortescue, gdy 
poszukiwano sposobów adekwatnego przekładu „chcenia” ludu na normy prawne, 
lepszego rozpoznania jego treści, do czego konieczny wydawał się współudział izb 
parlamentu. Teraz fundamentalna kwestia dotyczyła granic „sytuacji nadzwyczaj
nej”, za Henryka VIII wiązanej jedynie z reformami wprowadzanymi w Kościele, 
w której król miał samodzielnie stanowić normy. Kontrowersja ta doprowadzi 
w końcu do stanu, w którym z punktu widzenia zarówno króla, jak i parlamentu 
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zanikać będzie granica między sytuacją nadzwyczajną i zwyczajną; stanu, który 
wywoła spór o podmiot suwerenności uprawniony do samodzielnego stanowienia 
prawa w każdej sytuacji, nie tylko w odniesieniu do reformy Kościoła2. Zanim jed
nak rozgorzeje ten spór za pierwszych Stuartów, o czym winniśmy pamiętać nie 
wkraczając w niniejszym tomie w analizę myśli politycznej w. XVII, wciąż domi
nować będzie opinia, iż wola monarchy jest ograniczona normami prawa Bożego 
lub wiecznego (objawionego i naturalnego), w pewnym zakresie także prawa ludz
kiego (którym było również prawo pospolite), a istniejące w królestwie organy po
siadają uprawnienia własne, tradycyjne, zasadniczo nie wywodzone z woli piastu- 
na jednego organu uosabiającego królestwo. Dopóki parlament będzie kojarzony 
z wymierzaniem sprawiedliwości, obok króla lub wraz z nim traktowany będzie 
jako swoistego rodzaju sąd, który zasadniczo nie będzie czerpał z jego władzy, po
dobnie jak nie czerpały z niej upoważnienia do działania inne sądy, stosujące prawo 
zwyczajowe, ale i - jak widzieliśmy u St Germana, autora ważnego dla kolejnych 
pokoleń angielskich jurystów aż do końca panowania Tudorów - wyprowadzają
ce z niego kolejne normy, „wpasowane” w istniejący i rozwijający się, ale także 
zmienny, system normatywny, nieustanawiany arbitralną wolą tak lub inaczej iden
tyfikowanego suwerena. Jednak nawet w tym ujęciu niepodobna było nie dostrzec, 
że podejmowane przez monarchę decyzje w odniesieniu do pozycji Kościoła i jego 
wewnętrznego ładu zbliżały go do pozycji jedynego twórcy norm; naruszanie tra
dycyjnych przywilejów i wolności Kościoła dokonywane przez „króla w parlamen
cie” świadczyło o takim dążeniu, a swoista „rewolucja” lat 30. XVI w. w pewnym 
zakresie uzasadniała już tezę o „suwerenności króla” przynajmniej w odniesieniu 
do Kościoła.

2 Znany polskiemu czytelnikowi marksizujący autor angielski Brian Manning wręcz przy
pisywał Anglii Tudorów miano „monarchii absolutnej” przez fakt podporządkowania Kościoła 
państwu w dobie rewolucji henrycjańskiej. Termin „monarchia absolutna”, pisał, ma oczywiste 
zastosowanie do warunków angielskich, nawet jeśli nie wyjdziemy poza znaczenie, jakie nada
wano mu w Anglii w ciągu XVI i na początku XVII wieku. Terminem tym oznaczano mianowicie 
władzę królewską nie ograniczoną ani przez papieża, ani przez cesarza (z przywołaniem stano
wiska Charlesa H. Mcllwaina przedstawionego w The High Court of Parliament, New Haven 
1910, s. 128-130). Okres ten to zdecydowane zerwanie z państwem średniowiecznym i przejęcie 
władzy absolutnej przez świeckie państwo-naród, ucieleśnione w osobie panującego. Oznacza to 
z kolei koncentrację władzy w rękach Korony w przeciwieństwie do rozproszenia władzy, które 
cechowało państwo średniowieczne. Rozwój idący w tym kierunku nie był zjawiskiem nowym; 
jednakże wszystkie wcześniejsze dążenia w kierunku monarchii absolutnej znalazły tak dra
matyczny wyraz w reformacji, że uzasadnia to w pełni datowanie od tej chwili nowego okre
su historii państwa (B. Manning, Szlachta, lud i ustrój, [w:] Geneza nowożytnej Anglii, red. 
A. Mączak, Warszawa 1968, s. 435-436).

Jeśli pamiętać będziemy o tym, co w XV w. zdawało się oczywiste, że wola 
prawodawcy miała granice wytyczane i przez normy prawa naturalnego, i przez tra
dycyjne przywileje zarówno Kościoła (z wciąż żywą „władzą zwalniającą” papie
stwa, choćby orzekającego jedynie casualiter i ratione peccati), jak i miast, gildii 
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i innych korporacji cieszących się własnym władztwem i sobie właściwymi syste
mami normatywnymi; jeśli przypomnimy, że zdaniem Fortescue „król w parlamen
cie” nie miał naruszać norm naturalnych i zwyczajowych, w przeciwnym bowiem 
razie normy przez niego stanowione nie obowiązywały i były „puste”; jeśli w koń
cu dostrzeżemy, że w XVII w. zwolennicy parlamentu i stronnicy króla uznają 
ustalenia sprzed dwóch wieków za pozbawione znaczenia, to stwierdzimy niejakie 
przesunięcie dokonujące się w angielskiej refleksji politycznej i „praktyce konstytu
cyjnej” w kierunku „suwerenności króla w parlamencie”. Zbliżymy się również do 
ujęć właściwych bardziej dla XVII niż XV w. i gotowi będziemy zgodzić się z Pol- 
lardem, że zachodziło ono kosztem dotychczasowych „praw fundamentalnych”3. 
Dostrzeżemy, że za dwóch pierwszych Tudorów tradycyjne przywileje, w tym wol
ności korporacji zostały osłabione lub wręcz zniesione w następstwie dokonującej 
się centralizacji; że „król w parlamencie” istotnie stawał się jedynym organem, któ
ry mógł pretendować do stanowienia powszechnie obowiązujących norm (o czym 
świadczy mnogość statutów wydanych przez Henryka VIII); organem, któremu 
podlegał już nie tylko Kościół, ale także niezależne dotąd sądy.

3A.F. Pollard, Evolution of Parliament, New York 1920, s. 226.
4 C. St German, A Treatise concemynge the division betwene the spiritualtie and temporal

tie, London 1532, s. 228.

Zmiana dokonana za pierwszych Tudorów odegrała wielką rolę w szesnasto- 
wiecznej Anglii, skoro już za Elżbiety pisano, że prawodawca znosi dawne prawa 
i ustanawia nowe, zmienia stan uprawnień i posiadania osób prywatnych. Zmiana 
zapoczątkowana za Henryka w związku ze sporem z Kościołem rzymskim po
zwoliła „królowi w parlamencie” zyskać pozycję suwerena nieograniczanego już 
niemal normami zwyczajowymi (przypomnijmy jednak krytykę St Germana) ani 
niewiązanego koniecznością respektowania zadawnionych, średniowiecznych jesz
cze wolności. Jednak choć jeden z aktów królewskich stanowił, że król jest upraw
niony do kwestionowania wszelkich norm ustanowionych przez biskupa Rzymu 
lub jakiegokolwiek innego władcy w odniesieniu do królestwa Anglii, choć Ponęt 
przypisywał szersze jeszcze uprawnienia parlamentowi, odnoszące się do norm sta
nowionych przez króla, to St German wydaje się wyrażać stanowisko dominujące, 
korespondujące z zajmowanym przez króla, twierdząc, że uprawnienia tego rodza
ju należą do króla działającego wespół z izbami, to bowiem ciało zbiorowe realizu
je pełnię prawodawstwa. Jak czytamy w Spirituality and Temporality - parlament 
dysponuje absolutną władzą w odniesieniu do posiadanych dóbr doczesnych na ob
szarze królestwa, niezależnie od tego, w czyich rękach dobra te pozostają, w rękach 
osób duchownych lub świeckich, i jako taki władny jest odbierać je jednym i odda
wać innym, nie pytając nikogo o przyzwolenie czy zgodę4.

Przeciwko traktowaniu prawa statutowego ustanawianego przez króla w parla
mencie jako wyższego wobec prawa kanonicznego, zwyczajowego, a nawet wszel
kiego „prawa ludzkiego” protestowali nie tylko katoliccy oponenci Elżbiety I, ale 
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także purytanie za panowania Marii Tudor (stanowiska obu „oponentów” opisuje
my w dwóch kolejnych szkicach). Teza ta nie była jednak oczywista dla usprawie
dliwiających panowanie Elżbiety Thomasa Sampsona i Lawrence’a Humphrey’a, 
skoro nawet oni - krytycy papiestwa, a zarazem umiarkowani zwolennicy preten
sji protestantów - uznawali, że władca może ujmować w normy prawne jedynie 
niebudzące wątpliwości elementy „doktryny wiary”, nie powinien zaś tego czynić 
w odniesieniu do treści nie dość rozpoznanych. Były to jednak nie tylko słowa, 
które czyniły wypowiadających je przeciwnikami tezy o wszechkompetencji „króla 
w parlamencie” w odniesieniu do spraw Kościoła. Anglikańscy polemiści nie chcie
li przywoływać przeciw statutom stanowionym przez parlament (którego część 
stanowił król) norm służących myślicielom wieków średnich za miary słuszności 
poczynań prawodawcy. Ani władcy innych państw, ani zwierzchnik uniwersalnego 
Kościoła i „Kościół narodowy”, ani miasta i gildie nie mogły już przecież konku
rować z prawodawcą w dziele ustalania treści reguł obowiązujących ich członków, 
skoro prawodawca zyskał w tej dziedzinie stanowisko wyłączne. Jego monopol nie 
miał jeszcze charakteru, jaki nadadzą mu w kolejnym stuleciu myśliciele wątpiący 
w istnienie jakiegokolwiek „prawa wyższego rzędu”, otwarcie uznający wolę pra
wodawcy (spór o identyfikację podmiotu prawodawczego rozgorzeje wówczas na 
dobre), wciąż używano bowiem języka myślicieli poprzedniego stulecia, kojarząc 
ustalanie treści prawa nie tyle z jego „tworzeniem”, ile „interpretowaniem”, mając 
suwerena (króla w parlamencie) za władnego rozpoznawać to, co Fortescue odczy
tywał jako „chcenie ludu”. Z tego punktu widzenia prawodawca miał wciąż korzy
stać z uprawnienia do zmiany dotąd obowiązujących norm nie dowolnie, ale jedynie 
przez wzgląd na potrzebę ich „ulepszenia”, bardziej właściwego dostosowania do 
„chcenia” lub „chęci ludu”; jako taki nie tworzył on „niczego nowego”, a jedynie 
zmierzał do uniesprzecznienia norm nowych z pozostałą częścią systemu prawne
go, działając nie wedle wymagań „indywidualnego prawego rozumu”, lecz wedle 
jakichś miar uniwersalnych, miar przekraczającej go i wiążącej „sprawiedliwości”.

Pytanie: co stanowiło treść tych miar, skoro nie były one znane zwierzchniko
wi Kościoła uniwersalnego, pozbawianego „władzy zwalniającej” z posłuszeństwa 
poddanych błędnie je odczytujących, stało się najciekawszym bodaj zagadnie
niem myśli polityczno-prawnej niemal całego XVI w. Kwestię istotną szczególnie 
dla następnego stulecia: czy miary te odnosiły się jedynie do „pokojowego trwa
nia” danej wspólnoty politycznej, czy uwzględniały również „uprawnienia jedno
stek”, rozstrzygała reguła uzasadniająca możność dokonania przez króla w parla
mencie zmian w tradycyjnym stanie praw własności. Poszukiwania podejmowane 
w XVI w. koncentrowały się nie na „uprawnieniach przyrodzonych” jednostek, ale 
na interpretacji „wyższego prawa przedmiotowego”5 albo na ukazywaniu racjonal

5 Szczególnie interesujący w tym zakresie spór stoczył angielski jezuita Robert Persons ze 
znakomitym prawnikiem common law Edwardem Coke’em pod koniec życia Elżbiety I (zob. 
szkic poświęcony stanowisku elżbietańskich katolików pomieszczony w niniejszym tomie).
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ności rozwijającego się systemu prawnego bez twórczej ingerencji ze strony rozma
icie pojmowanego prawodawcy. Pytanie zasadnicze nie dotyczyło więc możliwości 
zastąpienia rozważań o „przedmiotowych normach” refleksją o „podmiotowych 
uprawnieniach”, lecz wciąż dotykało zagadnienia istnienia „wyższego prawa 
przedmiotowego”, tego, czy jego normy wiążące prawodawcę oparte są na naturze 
wszechrzeczy lub naturze ludzkiej, arbitralnej woli Boga czy na dawności lub przy
należności do rozwijającego się w długim okresie racjonalnego systemu normatyw
nego; czy „wyższość” ta wiązana ma być bezpośrednio z Boskim źródłem lub od 
Boga zależną podstawą naturalną i racjonalną zarazem, czy raczej z trwaniem „od 
niepamiętnych czasów” lub ze stanowieniem elementu ewolucyjnie rozwijającego 
się racjonalnego systemu, na straży którego stać mieli wykształceni prawnicy.

Śledzić będziemy wkrótce polemikę toczoną na ten temat przez Hookera i pury- 
tanów pod koniec panowania Elżbiety I, w tym jednak miejscu zwróćmy uwagę, że 
w powszechnym odczuciu uczestników debaty pierwszej połowy XVI w. królew
skie statuty miały przywracać panowanie norm prawa naturalnego i rozumnego za
razem, choćby odzwierciedlonych albo „ucieleśnionych” w systemie common law, 
w każdym razie norm, z którymi - jak się okazywało - nie zawsze były zgodne 
normy kanoniczne lub oparte na zwyczajach przywileje i wolności. Normy prawa 
naturalnego, odpowiadające pozytywnemu prawu Bożemu, znane każdej istocie ro
zumnej dzięki jej przyrodzonemu rozumowi lub wykształconym prawnikom, miały 
być jednak rozpoznawane w sposób bezinteresowny także przez króla w parlamen
cie, zatem przez prawodawcę wpisanego w przewidywaną przez Fortescue struk
turę dominium politicum et regale, a nie przez samego króla lub przez same izby. 
Współdziałanie obu składowych parlamentu było gwarancją adekwatności ujęcia 
tego, co wspólne wszystkim jednostkom rozumnym, co - z racji swej konstytucji 
- nie jest „tworzone”, lecz jedynie „interpretowane” przez należycie przygotowa
nych do pełnienia swych zadań członków ciała prawodawczego6. Ich „prawy ro
zum” stale był odnoszony do „sprawiedliwości i słuszności wyższego rzędu” jako 
kryterium istotniejszego niż sama „dawność”, tak istotna później dla prawników 
common law dbających o zachowanie ustaleń Fortescue, czyniących koncepcję an- 
cient constitution stateczną, niedostrzegających ani krytyki „dawności” More’a, ani 
nawet następstw poprawek wprowadzonych do tej koncepcji przez St Germana.

6 Zob. szerzej C. H. McIlwain, The High Court of Parliament, rozdz. III.

Kryterium to miało jednak swoje granice: statuty znoszące „średniowieczne 
wolności” korporacyjne musiały się opierać nie tylko na mierze wyznaczanej przez 
„wyższe prawo oparte na sprawiedliwości i słuszności”, ale także odnosić się do 
„dotykalnej” rzeczywistości. Istotnie, znajdujemy w nich odwołania odbiegające 
od tych, z którymi stykamy się zazwyczaj w wypowiedziach licznych polemistów 
XVI w. Są one bowiem uzupełniane argumentem, który świadczy o dominującym 
kierunku poszukiwań: powiada się, że owo „zniesienie” ma przywrócić albo odbu
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dować miniony „blask” lub „moc królewskiego autorytetu”, że liczne przywileje 
nadawane w przeszłości korporacjom gwałciły „prerogatywy króla i jego prawa”, 
sprzeciwiały się „dobru jego poddanych”, a w końcu naruszały „cesarski walor” 
Korony zakorzeniony w najwyższej Sprawiedliwości prawa Bożego, pierwszy wo
bec wszelkich przywilejów, z jakich korzystał Kościół w Anglii w wiekach średni
ch7. Elementy takiego rozumowania mogliśmy już odnaleźć u St Germana w tezie, 
zgodnie z którą prawo ludzkie ma nie tylko moc od człowieka, który je ustanowił, 
ale ma także moc prawa rozumu lub prawa Boga, z których jest wyprowadzane', 
skoro zatem prawo ustanowione przez człowieka, który uprawnienia do stanowie
nia prawa wyprowadza z Boskiego uprawnienia do prawodawstwa, jest ostatecznie 
stanowione przez Boga, to z łatwością (nie znajdowaną jednak łatwo u wspomina
nego jurysty) można było wykazywać, że reformy Kościoła usprawiedliwiane są 
nie tylko wolą króla nawet działającego w parlamencie, a nawet „chceniem” ludu, 
lecz także oczywistą wolą (wyrażoną co najmniej przez „milczące przyzwolenie”) 
samego Boga8.

7 Zob. szerzej F. le Van Baumer, The Early Tudor Theory of Kingship, New Haven, Conn. 
1940, s. 157-159.

8 C. St German, Doctor and Student, red. T. F. T. Plucknett, J. L. Barton, London 1974, 
s. 52.

9 T. Starkey, A Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset, red. T. F. Meyer, 
London 1989, s. 16.

Daleko łatwiej było jednak uzasadnić tę tezę, sięgając po stanowisko bliż
sze protestantom niż katolikom. Trudność i wynikający z niej „konserwatyzm” 
St Germana, tak krytyczny wobec ewentualnych absolutystycznych dążeń dworu 
królewskiego, wiązały się z eksponowaniem przez katolików wpisanego w dawne 
ujęcie „momentu naturalności” stale kojarzonego z rozumnością norm zależną od 
zgodności z „prawem wyższego rzędu”, zarazem rozumnym i naturalnym, posiada
jącym właściwości usunięte lub przynajmniej osłabione przez autorów protestanc
kich eksponujących raczej zmienną wolę Boga. St German, w istocie akceptujący 
zmienność ładu normatywnego i przez to aprobujący stanowisko dworu, nie od
chodził dostatecznie daleko od stanowiska zajmowanego przez krytyków Henryka, 
wciąż podkreślających - jak Starkey - że wszelkie dobre prawa cywilne wynikają 
i mają swe źródło w prawie natury9, godząc się z nimi nawet co do tego, że pra
wo powszechnie obowiązujące zwane common law jest prawem natury i rozumu 
zarazem. Zwłaszcza za panowania Edwarda VI wciąż zbyt blisko tego stanowiska 
pozostawał również Stephen Gardiner, wskazujący w odpowiedzi na ataki Martina 
Bucera, że pełny spis norm prawa Bożego objawionego można wprawdzie znaleźć 
w Piśmie Świętym, konieczny jest jednak ich przekład lub konkretyzacja w prawie 
stanowionym przez władców (lub w common law), by uzyskać ich jednoznaczne 
formuły i wesprzeć je sankcją przymusu. Za Elżbiety I, jak zauważy Allen, autory
tet Biblii stanie się pewnym rodzajem fikcji prawnej, skoro bowiem władca świec
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ki będzie decydował o treści doktryny religijnej, to prawnicy królowej będą mogli 
przekonywać, iż nawet w tej mierze apel do Pisma nie jest już konieczny dla usta
lenia treści norm. John Penry będzie wskazywał na przykład, że kwestia, czy dane 
zagadnienie jest jednoznacznie rozstrzygnięte w Biblii, nie było brane pod uwagę 
przez organy ustalające treść prawa, w tym określające treść doktryny religijnej. 
Pewne elementy tego stanowiska Odnajdziemy nie tylko u ostatniego arcybiskupa 
Canterbury z czasów elżbietańskich Johna Whitgifta, uznawanego za reprezentanta 
opinii ortodoksyjnych anglikanów tego okresu (a zarazem za jednego z najbardziej 
przekonanych wyznawców erastianizmu oraz koncepcji „Boskiego uprawnienia 
króla”), ale i u Richarda Hookera, przy czym obaj wprowadzali je głównie w po
lemikach z purytanami, wyjaskrawiając prymat ładu politycznego wobec kwestii 
ważnych dla „sfery duchowej”; zwłaszcza jednak pierwszy z nich podkreślać bę
dzie podobieństwo purytańskich i katolickich krytyk Kościoła anglikańskiego, pod
ważających zwierzchnictwo względem niego władcy świeckiego, który uprawnio
ny jest do orzekania każdej kwestii nierozstrzygniętej jednoznacznie przez Biblię 
i oddanej przez samego Boga swobodnemu osądowi człowieka jako głowa party
kularnego Kościoła10.

10 Zob. zwłaszcza J. Whitgift, The Defense of the Answere to the Admonition against 
the Replie of Thomas Cartwright, b.m.w. 1574, cyt. za: J. W. Allen, A History of Political 
Thought in the Sixteenth Century, London 1941, s. 172-175. Stanowisko Whitgifta omawiają 
szczegółowo V. J. K. Brook (Whitgift and the English Church, London 1957) i P. M. Dawley 
(John Whitgift and the English Reformation, New York 1954). Zob. nadto D. J. McGinn, The 
Admonition Controversy, New Brunswick 1949.

Choć także Gardiner zbliżał się do uznania, że prawo stanowione zajmuje po
zycję przypisaną w doktrynie św. Tomasza z Akwinu pozytywnemu prawu Bożemu 
jedynie uzupełniającemu zasady ogólne prawa naturalnego, wskazującemu treść 
powinności tym, którzy nie chcieli lub nie byli w stanie posługiwać się przyrodzo
nym rozumem, to nie przyzwalał jeszcze na arbitralne stanowienie norm przez pra
wodawcę, lecz wiązał go treścią „wyższego prawa”. Jednak, jak widzieliśmy, i St 
German, i Gardiner, niejednoznaczni, ale zwolennicy przemian zapoczątkowanych 
przez Henryka VIII, przyjmowali już, że tylko ludzki prawodawca jest władny roz
strzygać o treści norm obowiązujących i nikt nie może z nim konkurować w tym 
względzie. Spór, jaki stoczyli oni z purytanami, dotyczył podmiotu dokonującego 
interpretacji, a co za tym idzie podmiotu uprawnionego do stanowienia prawa (poj
mowanego stale jako „interpretowanie prawa wyższego rzędu”, nie zaś tworzenie 
zupełnie nowego systemu normatywnego), w końcu zaś podmiotu suwerenności. 
Żadna ze stron sporu nie kwestionowała tez, że prawo ludzkie nie może przeczyć 
prawu Bożemu lub naturalnemu, a wykładnia dokonywana przez człowieka nie 
może naruszać „intencji Boga”, ale też każda przyjmowała, że wbrew woli Boga, 
która jest ujawniana przez prawodawcę, żadna norma nie mogła już mieć walo
ru prawnego: nawet norma o charakterze zadawnionego zwyczaju lub przywileju 
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nie posiadała waloru prawnego, o ile przeczyła wymaganiom sprawiedliwości". 
Spoglądając z tej perspektywy, trudno przypisać którejś ze stron stanowisko, jakie 
w XVII w. stanie się powszechne: iż organ stanowiący prawo jest piastunem suwe
renności, w oparciu o którą władny jest odmienić obowiązujący uprzednio system 
prawny właściwie z chwili na chwilę, nie licząc się z wymaganiami norm „wyższe
go prawa” przekraczającego porządek ludzki.

Winniśmy też pamiętać, że myśliciele angielscy doby reformacji przekony
wali nie tylko o prymacie prawa Bożego lub naturalnego, ale zasadniczo również 
o związaniu woli prawodawcy promulgowanymi przez niego lub jego poprzed
ników statutami i normami zwyczajowymi. Racja przemawiająca za tym stwier
dzeniem wydawać się może oczywista, jeśli zważymy, iż prawodawstwo (nawet 
u Thomasa Smitha) wciąż traktowane było raczej jako „interpretowanie” istnieją
cych norm niż jako „tworzenie” norm nowych, a co za tym idzie, że akt woli pra
wodawcy ujmowanego głównie w funkcji sędziego prowadził do wyjawienia nie 
tyle jego arbitralnej decyzji, ile wcześniejszego od niej, a uprzednio rozpoznanego, 
prawa Bożego, naturalnego lub rozumnego (choćby „wpisanego” w długo kształ
tujące się prawo pospolite). Zgodnie ze znanym nam już ujęciem St Germana pra
wo człowieka {które niekiedy nazywa się prawem pozytywnym) wyprowadzane jest 
przez rozum jako to, co jest konieczne, i jako takie wypływa ono z prawa rozumu 
i prawa Boga'2, władca związany jest więc treścią obu tych praw mających walor 
jurydyczny, a nie jedynie moralny; skoro tak, to związany jest również „prawem 
ludzkim”, które z tamtych praw jest wyprowadzane. Teza, którą mogli wypowiadać 
nie tylko St German i Gardiner, ale także Fortescue z jednej strony, z drugiej zaś 
krytyczni wobec monarchów katolicy i purytanie, prowadziła w innym kierunku 
niż związana w tradycji angielskiej z roszczeniami Jakuba I, iż „wola króla stoi 
ponad prawem”. O ile bowiem myśliciele XV-XVI w. nadal stosowali język póź
nego średniowiecza, trudny do przyjęcia dla władców z dynastii Tudorów, o tyle 
król z początków XVII stulecia korzystał już ze szczepionych w Anglii m.in. przez 
słynnego filozofa Francisa Bacona argumentów czerpanych na kontynencie z tra
dycji prawa rzymskiego w jej interpretacji skrajnej, która równała niczym nie ogra
niczoną wolę władcy z prawem, czyniła tę wolę jedynym źródłem powszechnie 
obowiązujących norm. Trwając przy tradycyjnych, choć jak widzieliśmy zmienio
nych już nieco, ujęciach, angielscy myśliciele pierwszej połowy XVI w. przeczyli 
tendencji panującej w tym okresie na kontynencie, co sprawiało, że nawet zdekla

11 W oparciu o tę przesłankę Morę przekonywał, że sądzący go trybunał w Westminster Hall 
stosuje normy, które nie mają charakteru prawnego jako sprzeczne z prawem Bożym; prawem, 
którego wymagania miał pogwałcić parlament, którego częścią był król. Krytycy More’a wska
zywali jednak, że identyfikuje on prawo Boże nie z normami znajdowanymi w Piśmie Świętym, 
lecz z normami prawa kanonicznego Kościoła rzymskiego, prawem, które w opinii St Germana 
nie było prawem obowiązującym w Anglii (zob. St German s Doctor and Student..., s. 8).

12 Tamże, s. 9-10.
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rowani zwolennicy monarchii, jak St German czy Gardiner, nie przypisywali wład
cy pozycji jedynego źródła prawa. Nie był on dla nich legibus solutus, jak prawo
dawca myślicieli kontynentalnych, znajdujących zazwyczaj w dziedzictwie szkoły 
Baldusa de Ubaldisa tezę o pełni władzy władcy politycznego w zakresie stano
wienia nowych norm. Choć niekiedy zbliżali się już do stanowiska Machiavellego, 
to nie byli skłonni otwarcie zaakceptować tezy nie tylko jego, ale i wielu jurystów 
kontynentalnych o źródłowej roli woli władcy w stanowieniu nowych norm praw
nych. Trwali w przekonaniu zaszczepionym szczególnie przez Fortescue, że Anglia 
nie powiela wzorców francuskich, dla których konieczne były uzasadnienia z dzie
dzictwa Baldusa, monarchia bowiem, w której przyszło im żyć, ma walor nie tyl
ko regalny, ale i polityczny, i jako taka zna nie tylko prymat prawa naturalnego 
lub Bożego, ale i „chcenia” ludu. Jednak zaczęli oni nadmieniać, czego nie czynił 
jeszcze Fortescue, że w przypadkach przewidzianych przez prawo i zwyczaj wład
ca może zostać zwolniony od obowiązku respektowania norm prawa pozytywnego, 
choć nie przypisywali mu monopolu w zakresie określania przypadków „zwalnia
nia z obowiązku”.

Obie racje, podnoszone szczególnie wyraźnie u schyłku panowania Elżbiety I 
przez publicystów katolickich: prymat „prawa wyższego rzędu” i „chcenie” ludu, 
pojawiające się już w krytycznej dla Henryka VIII formie w wypowiedziach Pole’a 
i Starkey’a, wskazywały, że przypadki uzasadniające ewentualne „zwolnienia” ma 
przewidywać prawo obowiązujące w chwili ich stwierdzania przez władcę. Jednak, 
co rychło dostrzegli protestanci, niemal bezkrytyczni wobec poczynań Henryka, 
z czasem coraz wyraźniej artykułujący swoje oczekiwania, a nawet formułujący 
deklaracje protestu, żadna z dwóch racji, przynajmniej dla stronników Henryka 
VIII, nie ograniczała monarchy w zakresie normowania spraw Kościoła. W tym 
kontekście znów powracał problem podmiotu stanowiącego prawo, wprowadzają
cego nowe normy lub zmieniającego dotąd obowiązujące; znów pojawiało się pyta
nie: czy król w parlamencie może wprowadzić normy przyznające mu pełnię wła
dzy w tych sprawach? Pozytywna odpowiedź udzielona w tym zakresie za Henryka 
otwierała perspektywę niebezpieczną dla ciągłości angielskiej myśli politycznej, 
z czego zdawali sobie sprawę zarówno jej krytycy (jak Pole), jak i zwolennicy (jak 
Gardiner), którzy z obawą spoglądali na stosowanie „środków autorytarnych” przez 
wspomagających monarchę Wolsey’a i Cromwella13.

13 Zob. w szczególności The Mid-Tudor Polity, c. 1540-1560, red. J. Loach, R. Tittler, 
London 1980,passim, oraz J. Loach, Parliament under the Tudors, Oxford 1991,passim.

Mimo odnalezienia tendencji wiodącej ewentualnie w kierunku absolutystycz- 
nym z centralną dla niego identyfikacją monarchy jako jedynego źródła norm 
prawnych, przyznać winniśmy, że we współczesnej literaturze brytyjskiej utrwa
lone jest przekonanie obecne w monumentalnej pracy Holdswortha o dziejach an
gielskiego prawa, iż za Henryka VIII nadal sięgano częściej po średniowieczną ka



284 Rozdział IV

tegorię słuszności niż po uzasadnienia zyskujące popularność na kontynencie. To 
„opóźnienie” myśli angielskiej w stosunku do kontynentu w recepcji argumentów 
zakorzenionych głównie w ustaleniach kontynentalnych postglosatorów XV w. 
i republikańskich myślicieli florenckich i weneckich, miało istotne znaczenie tak 
dla późniejszych sporów, jak i dla dzisiejszych interpretacji. Jego szczególnym 
znamieniem było wspominane już zogniskowanie refleksji nie na władzy prawo
dawczej króla i parlamentu, króla lub parlamentu, nie na prawodawstwie jako 
„tworzeniu czegoś nowego”, ale na aktywności sądów i ujmowaniu na ich podo
bieństwo także monarchy działającego samodzielnie lub w ciele przedstawiciel
skim14. Zainteresowanie raczej stosowaniem prawa niż jego kreowaniem znajdowa
ło przełożenie nie tylko na zagadnienie interpretacji przez prawodawców „prawa 
wyższego rzędu”, ale także na ustalenia dotyczące konieczności istnienia sądów 
stosujących common law, niechętnych wobec prób radykalnego zmieniania aktual
nie obowiązującego prawa15.

14 J. G. A. Pocock zwraca jednak uwagę, że w pierwszej połowie XVI w. postępował 
również proces tworzenia przez myślicieli angielskich nowej koncepcji obywatela, aktyw
nie uczestniczącego w życiu państwa; proces ten przekraczał ograniczenia właściwe jeszcze 
refleksji Fortescue, ogniskował się już nie tylko na „dwubiegunowej relacji” władca-poddany 
(uwzględniającej tylko wzajemne, tradycyjne lub zwyczajowe, uprawnienia i powinności obu 
stron), lecz na sytuacji obywatela współdziałającego z władcą w dziele określania treści dobra 
wspólnego. Posiłkując się ustaleniami Arthura B. Fergusona, zapowiedzi nowego ujęcia znaj
duje Pocock w dziełach More’a, Starkey’a i Thomasa Smitha analizujących rolę spełnianą już 
nie tylko przez prawników (jak u Fortescue), lecz również przez politycznych doradców króla, 
osobliwie zaś przez kanclerzy królestwa, z czasem zaś - zwłaszcza za Henryka VIII - także 
przez dworzan oraz członków obu izb parlamentu. Właśnie za Tudorów obywatele mieli się sta
wać prawdziwie aktywnymi uczestnikami życia publicznego, przypominającymi daleko bardziej 
tych, którzy w Arystotelesowym państwie-mieście zarazem rządzili i byli rządzeni, niż podda
nych wciąż pozostających np. w absolutystycznej Francji bezwolnymi poddanymi jedynowład
cy (J. G. A. Pocock, The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic 
Republican Tradition, Princeton, NJ 1975, s. 338-341).

15 Analogiczny walor miały współczesne refleksje na temat potrzeby istnienia Star Chamber, 
trybunału odwołującego się nie do common law, lecz do equity, słuszności, jeszcze ściślej wią
zanej z „zasadami prawa Bożego i naturalnego oraz ogólnymi regułami ludzkiego rozumu”; 
słuszność nie uzasadniała dowolności orzeczeń, ale była też odnoszona do common law, którego 
norm nie należało gwałcić, powołując się na nią, choć w pewnych przypadkach można było, 
w oparciu o nią orzec wbrew literalnemu jej brzmieniu. Interesujące, że nastawienie to właści
we było nie tylko zwolennikom rozwiązań przyjmowanych przez Tudorów pierwszej połowy 
XVI w., ale i przez prawników orzekających w oparciu o common law. Należy jednak pamiętać, 
że i jedni, i drudzy nie nadawali „słuszności” znaczenia właściwego niektórym myślicielom no
wożytnym, nie kojarzyli jej z „dowolnością”, lecz wciąż odnosili tę kategorię - podkreślmy po 
raz kolejny - z „prawem wyższego rzędu”, które wyznaczało nie tylko miary sprawiedliwości, 
ale i słuszności (zob. w szczególności C. St German, Doctor and Student, dialog I, rozdz. 16).



Monarchia republikańska 285

2. Po śmierci Henryka VIII tendencja absolutystyczna dostrzegana już uprzed
nio uległa wzmocnieniu. Za księcia Somerseta, który sam był szczerym protestan
tem, piszę Dawson, zwracając uwagę na główną przesłankę wzmocnienia, natych
miast został wznowiony reżim ucisku religijnego. Wrócili wygnańcy protestanccy, 
a z nimi napłynęli uchodźcy protestanccy wszystkich narodowości z kontynentu, jak 
Niemiec Martin Bucer oraz należący do „lewego skrzydła” reformacji: Włosi Peter 
Martyr Vermigli i Bemardino Ochino, Polak Jan Łaski i Hiszpan Encinas (znany 
jako Dryander). Ich wpływ nie tylko wzmocnił pozycję Thomasa Cranmera, ale 
także - ogólniej - angielskich protestantów. Choć bardziej skrajna tendencja za
częła dominować dopiero po upadku protektora Somerseta i objęciu władzy przez 
Dudley’a, hrabiego Warwick w 1550 r., to jej zapowiedź uwidoczniła się w na
tychmiastowym wznowieniu „ucisku religijnego”, w przyzwoleniu na przybycie 
na wyspę tak wielu reformatorów nie wpuszczanych na nią przez Henryka, a tak
że w akcji podjętej po 1550 r. przeciwko prokatolickim hierarchom (wśród nich, 
Przypomnijmy, był również „kryptomakiawelista” Gardiner uzasadniający dążenia 
Henryka VIII, podobnie jak Tunstall złożony z urzędu), na miejsce których oficjal
nie z woli monarchy wprowadzano biskupów o nastawieniu jednoznacznie pro
testanckim. Świecka władza monarchy, dzięki wykorzystaniu zdobytej przestrze
ni swobodnego działania w Kościele, przeprowadzała dalej idące zmiany: msza 
została zniesiona, ołtarze zostały usunięte, a narzucono „Modlitewnik” {Book of 
Common Prayer), który w swej drugiej i ostatecznej postaci był wyraźnie prote
stancki i zwingliański czy kalwiński. Resztki bogactw Kościoła i starych korporacji 
zostały zlikwidowane. Srebra kościelne zostały przetopione, a ziemie, które stano
wiły własność instytucji dobroczynnych, cechów i szkół, zostały skonfiskowane16.

16 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, przeł. L. Bieńkowski, Warszawa 
1967, s. 75-76; zob. również J. K. McConica, English Humanists and Reformation Politics 
under Henry VIII and Edward VI, Oxford 1965, passim. Zapewne należy się zgodzić z opinią 
Josepha Leclera, iż zarówno wuj króla Edward Seymour, książę Somerset, jak i jego następca 
w roli regenta John Dudley, książę Warwick, który nakazał stracić w 1552 r. Somerseta, uwa
żali się za religijnych przywódców Anglików i im należy przypisać dzieło wprowadzenia re
formacji po śmierci Henryka VIII; wszak w imieniu Edwarda VI to oni sprawowali władzę nad 
Kościołem, którą przywłaszczył sobie zmarły król. Sprawowali ją każdy na swój sposób, obaj 
zresztą zupełnie inaczej niż poprzedni władca. Za Somerseta nastąpiło pewne odprężenie, bar
dzo krótki okres względnej wolności, choć bowiem regent zasadniczo sprzyjał luteranizmowi, 
przecież wydawał się dążyć do „uspokojenia religijnego”, by zapewne „ewolucyjnie” przejść 
do jednolitego kultu protestanckiego, złagodzenie nieznośnej dla katolików ustawy o zdradzie 
z 1534 r.: można już było wypowiadać się przeciw supremacji królewskiej w Kościele, kon
fiskacie jedynie podlegały pisma na ten temat. Co więcej, parlament zniósł wszystkie ustawy 
i prawa dotyczące w jakikolwiek sposób religii lub przekonań, co oznaczało, iż akty wydane 
przez Henryka VIII i jego poprzedników przeciwko heretykom i heretyckim książkom zostają 
zniesione. Z poparciem Cranmera zaczęli więc napływać na Wyspę protestanci z kontynentu, 
otrzymujący eksponowane stanowiska na uniwersytetach w Cambridge i Oksfordzie. Wydany 
za Somerseta Act of uniformity z 1549 r., wprowadzający pierwszą Book of common prayer, 
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Panowanie Edwarda VI, Przypomnijmy: syna Henryka VIII i Jane Seymour, 
formalnie panującego przez sześć lat, zmarłego zaś w wieku lat piętnastu, było zbyt 
krótkie, by w tym czasie mogły się wykształcić nowe stanowiska w zakresie reflek
sji politycznej (w szkicu poświęconym stanowiskom protestanckim Odnajdziemy 
jednak kilka interesujących wypowiedzi wskazujących na wielkie nadzieje wiązane 
przez środowiska reformatorskie z trzecim Tudorem)17. W tym okresie tendencja 
absolutystyczna ulega wzmocnieniu. Uzasadnienia niemal bezwarunkowego posłu
szeństwa przedstawiane już za Henryka nie tylko przez publicystów wspierających 
go, ale także przez Tyndale’a i innych luteranów, były wciąż powtarzane, choć 
znacznie mniej niż za ojca Edwarda obawiano się arbitralności piastuna władzy. 
Związanym z tą zmianą nowym elementem myśli politycznej czasów Edwarda wy
daje się być „bardziej naturalistyczne” podejście do władzy świeckiej, odwołujące 
się nie tyle do koncepcji legitymacji udzielanej bezpośrednio przez Boga, ile do 
„tezy patriarchalnej”. W 1551 r. biskup John Hooper18, komentując trzynasty roz

utrzymuje wprawdzie zwierzchnictwo władcy świeckiego wobec Kościoła, nie jest jednak zna
kiem przyzwolenia na radykalne i gwałtowane wprowadzanie protestantyzmu, skoro wprowa
dza nieznaczne jedynie zmiany w liturgii. Inaczej za Warwicka, którego rządy przypadają na 
lata 1549-1553. By uspokoić katolików dominujących na północy Anglii jeszcze jako pretendent 
Warwick obiecał im tolerancję, wkrótce jednak to stał się w oczach protestantów „nieustraszo
nym żołnierzem Chrystusowym”: za jego rządów erastianizm, który za rządów Somerseta przy
brał oblicze liberalne, stał się znów nietolerancyjny i tyrański. Biskupi henrycjańscy, niepokojeni 
już za regencji Somerseta, doczekali się gorszych czasów, gdy ten popadl w niełaskę. Gardiner, 
Bonnier, Tunstall, Heath, biskup Worcester, i Day, biskup Chichester, zostali pozbawieni urzędów 
i uwięzieni. Ustawa Henryka VIII o zdradzie została całkowicie przywrócona, karano grzywną 
lub więzieniem katolików, którzy odmawiali uczestnictwa w mszy angielskiej lub przyjmowania 
na niej komunii. [...] Reformacja pod nowymi rządami posuwała się wielkimi krokami naprzód, 
stając się coraz to bardziej radykalna, w Prayer book wprowadzono rychło zmiany w duchu 
protestantyzmu kontynentalnego, z liturgii usunięto wszelkie ślady Ofiary, a 1552 r. drugi Act 
of uniformity nakazał wszystkim duchownym królestwa posługiwanie się gruntownie zmodyfi
kowanym wydaniem Book of common prayer; do tego dochodziły nakazy niszczenia obrazów 
i posągów oraz palenia nieobowiązujących już ksiąg liturgicznych, a także przejmowania na 
rzecz Korony cennego wyposażenia świątyń. W końcu: za panowania Edwarda prawie się nie 
słyszy protestów przeciw stosowaniu przemocy w służbie religii. Triumfalny pochód kalwinizmu 
podsuwał jego zwolennikom raczej myśl wytępienia wszelkimi sposobami „papizmu " i herezji; 
przewodzący im Cranmer w kodeksie dyscypliny kościelnej [...], którego wydaniu przeszkodzi
ła śmierć Edwarda VI, przewidywał najcięższe kary na „ heretyków " stosowane przez świecką 
władzę sądową (J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, przeł. L. i H. Kühn, t. II, 
Warszawa 1964, s. 315-317).

17 Na marginesie dodajmy jednak, że jego panowanie było na tyle długie, by nie tylko jed
noznacznie zerwać z Rzymem i opowiedzieć się po stronie protestantyzmu, ale także zdołano 
obsadzić protestantami uczelnie w Oksfordzie i Cambridge, przygotować wykładnię Ewangelii 
wedle nauk Lutra i Kalwina, czym zajmowali się szczególnie Latimer, Ridley i Knox, wreszcie 
ustanowić arcybiskupa Cranmera, który rozpoczął dzieło reformowania doktryny i liturgii angli
kańskiej.

18 John Hooper urodził się w hrabstwie Somerset prawdopodobnie w 1495 r., w 1519 uzy
skał bakalaureat w Merton College w Oksfordzie, po czym prawdopodobnie przebywał w za-
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dział Listu św. Pawła do Rzymian (Godly and most necessary annotations in ye. 
xiii chaptyer to the Romanyes, Worcester 1551), miał już eksponować tożsamość 
podstaw posłuszeństwa wobec rodziców i władcy politycznego; powtarzając za
strzeżenie, iż bardziej należy słuchać Boga niż ludzi, miał zarazem wskazywać, że 
pasywne posłuszeństwo może się przemienić w pasywne nieposłuszeństwo, gdy pa
nujący otwarcie łamie Boże normy. Hooper nie był jednak w stanie jednoznacznie 
wskazać norm, których naruszenie przez władcę (rodziców?) miałoby usprawiedli
wiać zaniechanie realizowania przez poddanych mu powinności posłuszeństwa, co 
wydaje się być poważną słabością wszystkich kierunków ówczesnej myśli, rodzącą 
niebezpieczeństwo wiążące się z ewentualnym uznaniem, iż każda jednostka może 
we własnym zakresie oceniać, czy władca złamał prawo Boże; Hooper miał nie 
dostrzegać tego zagadnienia, ograniczając jednak ewentualnie niebezpieczeństwo 
przyznaniem poddanym tylko uprawnienia do stawiania oporu biernego19; upraw
nienia, z którego skorzystają protestanccy wychodźcy po bezkrwawym przejęciu 
tronu przez Marię Tudor, uznaną przez wszystkich niepopierających podjętej przez 
Dudley’a próby zapewnienia protestantom ciągłości władzy przez proklamowanie 
królową Lady Jane Grey.

konie (być może cystersów); z pewnością w latach 40., po złożeniu deklaracji przywiązania do 
religii reformowanej (korespondował głównie z Bullingerem) i pobycie na kontynencie, gdzie 
opublikował kilka dzieł teologicznych (Zurych), związał się z dworem Sir Thomasa Arundella, 
a następnie Edwarda Seymoura, księcia Somerset (Lorda Protektora), którego był kapelanem. 
Postrzegany jako główny opozycjonista Gardinera, został kaznodzieją Johna Dudleya, po wie
lu perturbacjach przyjął też godność biskupa Gloucester (1551) i Worcester (1552). Choć opo
nował przeciwko podejmowanym przez Northumberlanda próbom odsunięcia od tronu Marii 
Tudor, został pozbawiony urzędów wkrótce po jej koronacji, a następnie uwięziony i spalony 
na stosie w 1555 r., mając opinię najbardziej zagorzałego zwolennika reformacji zwingliańskiej 
pośród ówczesnych hierarchów kościelnych w Anglii, krytykowany przez „bardziej konserwa
tywnych” duchownych, jak Cranmer czy Ridley. Jego postulaty ograniczenia episkopalizmu zo
stały jednak podjęte w czasach elżbietańskich przez purytanów, zwłaszcza zaś przez pierwszych 
twórców prezbiterianizmu. Na istotną rolę tego hierarchy za panowania Edwarda VI zwracają 
uwagę: W. West i S. Morris w artykule John Hooper and the Origins of Puritanism, „Baptist 
Quarterly” 1954, 15, s. 346-368.

19 G. J. Schochet, Patriarchalism in Political Thought: the authoritarian family andpoliti- 
cal spéculation and attitudes especially in seventeenth-century England, Oxford 1975, s. 42-43.

3. Wraz z wstąpieniem na tron angielski Marii, córki Henryka VIII i Katarzyny 
Aragońskiej, katolicyzm odzyskiwał w pewnej mierze swą pozycję, choć nie przy
wracał już utraconej jedności chrześcijaństwa powszechnego, wspieranego on
giś także przez klasztory, których także nie odnowiono. W okresie pięcioletniego 
panowania Marii, która już kilka dni po przybyciu do Londynu (sierpień 1553 r.) 
oświadczyła, że nie ma zamiaru uciskać ani gwałcić sumienia innych i że będzie 
używała jedynie perswazji i dobrego przykładu, zalecając zarazem swym podda
nym, by żyli „ w zgodzie i miłości chrześcijańskiej, unikając nowych, diabelskich 
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określeń, jak „papiści ”, „ heretycy ”, a nawet prosząc, by „ wszyscy przyłączyli się 
do niej w spokoju i miłości”20, pojawiły się nowe zagadnienia w myśli politycznej, 
niezwykle zajmujące dzisiejszych badaczy, związane głównie z panowaniem ko
biety niejako z „natury” poddanej władzy mężczyzn. Pomijając nie tylko „modny” 
dzisiaj temat płci w relacji do władzy, ale także analizę niezwykle rozbudowanych 
tyrad przeciwko „władzy kobiet” pochodzących ze środowisk kalwińskich (stano
wiska Ponęta i Goodmana omówione zostaną w szkicu poświęconym projektom 
protestanckim), zawierające także „argument patriarchalny” formułowany jednak 
w związku z oczekiwaniem na innego władcę niż katoliczka, warto zwrócić uwa
gę, że sama królowa - zdając sobie sprawę z kierunków krytyk formułowanych 
przez pozostających poza krajem protestantów21 - niejednokrotnie wyznawała, iż 
jako kobieta i król zarazem podlega „podwójnej władzy mężczyzn”: z jednej strony 
męża (króla Hiszpanii Filipa II), z drugiej zaś papieża jako zwierzchnika wszyst
kich chrześcijańskich (już teraz jedynie katolickich) władców świeckich, przyczy
niając się do utwierdzania wśród Anglików mniemania o utracie „samodzielności 
narodowej”, coraz wyraźniej kojarzonej nie tyle ze słabością Anglii (utrata praw do 
Calais), ile z obcym jej wyznaniem wspieranym (albo i wymuszanym) przy użyciu 
środków politycznych22. To wzmagające się krytyczne nastawienie wobec potęgu
jących się wpływów zewnętrznych było nie tylko powodem przywrócenia na prze

20 J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 319. Już pierwszy parlament 
za panowania Marii (1553) zniósł ustawy o zdradzie wydane za Henryka VIII i Edwarda VI 
oraz odwołał wszystkie prawa religijne obu poprzednich rządów, anulując zmiany w liturgii, 
w dyscyplinie, ale nie wspominając o skonfiskowanych majątkach kościelnych ani o powrocie 
pod jurysdykcję papieską. Decydując się na te zmiany, umiarkowane raczej niż radykalne, skoro 
nieusuwające wszystkich następstw aktów wydanych przez jej ojca i przyrodniego brata, kato
licka monarchini poczynała sobie jako „głowa Kościoła angielskiego” zgodnie z tytułem, jaki 
dotąd prawnie nosiła. Jej oficjalne pojednanie z Rzymem nastąpiło dopiero pod koniec 1554 r., 
już po zawarciu przez królową niepopularnego w Anglii ślubu z królem Hiszpanii Filipem II 
Habsburgiem, synem cesarza Karola V. Wówczas bowiem parlament nie tylko poznał Reginalda 
Pole’a jako legata papieskiego, ale także uchwalił niemal jednogłośnie petycję w sprawie powro
tu królestwa do posłuszeństwa papieżowi. W dniu 30 listopada [1554 r.] na uroczystym posie
dzeniu została udzielona absolucja. Na koniec 3 stycznia 1555 roku parlament anulował wszyst
kie poprzednie ustawy znoszące autonomię Kościoła i odrywające Kościół angielski od Stolicy 
Apostolskiej, co oznaczało kres supremacji religijnej panującego, a równocześnie przywrócenie 
Stolicy Apostolskiej należnych jej praw w Kościele. Ta sama ustawa regulowała w sposób kom
promisowy sprawę majątków duchowieństwa i klasztorów. Zatwierdziła mianowicie dalsze użyt
kowanie tych majątków przez ich dotychczasowych świeckich posiadaczy (tamże, s. 319).

21 Proklamacja Marii Tudor z 6 czerwca 1558 r. skierowana przeciwko książkom heretyc
kim nawołującym do zdrady zwracała się z pewnością przeciwko dziełu Goodmana, a zapewne 
również przeciwko pracy Ponęta (zob. W. S. Hudson, John Ponęt (1516?-1556): Advocate of 
Limited Monarchy, Chicago 1942, s. 186).

22 Zob. szerzej A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I. Queen and 
Commonwealth 1558-1585, Cambridge 1999, s. 15 i n.
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łomie 1554 i 1555 r. ważności dawnych statutów przeciw herezji, zniesionych za 
Somerseta, a będących podstawą do wszczęcia krwawych prześladowań, ale także 
zasadniczym powodem, dla którego nie powiódł się plan Gardinera, by - na mocy 
uprawnień posiadanych przez króla w parlamencie - przeprowadzić akt o pozba
wieniu Elżbiety praw do korony i wprowadzić na tron angielski kolejnego władcę 
katolickiego: nikt w izbie niższej parlamentu nie chciał podjąć tego zamysłu, oba
wiano się bowiem, że tron przypadnie władcy obcemu, bo hiszpańskiemu23 24.

23 Na narastanie wspomnianych obaw jako decydującego czynnika sprzyjającego akcep
tacji pretensji Elżbiety do tronu angielskiego zwracają uwagę A. G. Dickens (The English 
Reformation, London 1964, s. 212-213), D. M. Loades (Mary Tudor: A Life, Oxford 1989, 
s. 338-342), G. R. Elton (Reform and Reformation. England 1509-1558, Cambridge, Mass 
1977, s. 394-395) oraz G. W. Jenkins (John Jewel and the English National Church. The 
Dilemmas of an Erastian Reformer, Hants-Burlington, Vt. 2006, s. 53).

24 Tłumaczenie włoskie (dedykowane królowi Filipowi II, a prezentowane w trakcie audien
cji, na której obecny był także Antoine Perrenot, biskup Arras, późniejszy kardynał Granvelle, 
kierujący dyplomacją Karola V), dokonane przez George’a Rainsforda kilka miesięcy po śmier
ci Gardinera, zatytułowane zostało Ragionamento dell’advenimento delli inglesi et normalni in 
Britannia.

Z czasów panowania Marii pochodzi ważny tekst A Discourse on the Doming 
of the English and Normans to Britain™. W dialogu napisanym po angielsku naj
później jesienią 1555 r. przez przywróconego do łask Gardinera (kilka miesięcy 
przed śmiercią autora), zatem po związaniu się przez Marię z Hiszpanami, gdy 
Karol V przekazywał Filipowi II władzę nad Niderlandami, czyniąc swego syna, 
już także jako męża królowej Anglii, odpowiedzialnym za wielką część dziedzic
twa habsburskiego, występują dwie postaci: Stephano (prawdopodobnie reprezen
tujący stanowisko Gardinera) i Alphonso (który przybył do Anglii, by zdobywać 
wiedzę na temat relacji międzynarodowych). Autor, gorący zwolennik porozumie
nia Habsburgów i Walezjuszy, określający w swym tekście Filipa II mianem arbitra 
pokoju i wojny w całym chrześcijaństwie, podnosi, że władza Habsburga rozciąga 
się na tak rozległe terytoria nie dzięki podbojom lub elekcjom (jak w przypad
kach wielu innych władców), ale dzięki wielkiemu Bogu. Filip miał objąć panowa
nie sprawiedliwie, dzięki najwyższej boskiej Opatrzności, która przydała mu je, by 
nareszcie nad chrześcijańskim światem zajaśniało światło i rozstąpiły się ciemne 
chmury, by chrześcijański lud po długo trwających i straszliwych wojnach mógł 
wreszcie cieszyć się niezakłóconym pokojem umożliwiającym zachowanie gatunku 
ludzkiego, umacnianie cnoty, a co najważniejsze osiąganie szczęśliwości. Habsburg 
jawi się w dialogu jako restaurator pokoju zesłany przez samego Boga, zwracają
cy się przeciwko tym wszystkim, którzy pokój naruszali, uniemożliwiając osiąga
nie szczęścia chrześcijańskim poddanym; jako lew poskramiający próżne tygrysy 
i straszliwe wilki, karzący naruszycieli chrześcijańskiej przyjaźni, broniący niewin
nych i dbający o zachowywanie pokoju przez wszystkich poddanych, miłujący ich 
i zabiegający o ich dobro, rozciągający wreszcie swe panowanie także na królestwo 
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Anglii i zapewniający także jemu upragniony przez wszystkich pokój niby bezgra
nicznie miłujący ojciec25.

25 S. Gardiner, A Discourse on the Doming of the English and Normans to Britain, s. 150- 
-151. Kontekst polityczny pracy Gardinera wyznaczała sytuacja pod rządami Filipa II i Marii 
Tudor w 1555 r., znacznie zmieniona wobec czasów, gdy dwa lata wcześniej kanclerz Gardiner 
odpowiedział ambasadorowi cesarza Karola V, że popiera starania o rękę królowej Anglika 
Edwarda Courtenay’a, jako że lud Anglii nienawidzi obcych, szczególnie zaś Hiszpanów, któ
rych niezdolność współżycia z innymi narodami jest powszechnie znana. Heretycy w Anglii 
używaliby zagranicznego małżeństwa jako dowodu na to, że religijna restauracja jest równo
znaczna z zagraniczną dominacją. (P. S. Donaldson, Introduction, [w:] tenże, A Machiavellian 
Treatise by Stephen Gardiner, Cambridge 1975, s. 25). Donaldson sugeruje jednak, że opozycja 
Gardinera wobec małżeństwa Marii i Filipa nie była jednoznaczna, z pewnością - wbrew licz
nym interpretatorom - nie była wyrazem „ciasnego patriotyzmu”, lecz stanowiła ekspozycję jego 
woli „nauczenia Filipa rządzenia Anglią” (tamże, s. 25). Donaldson sprzeciwia się tym samym 
popularnemu oglądowi wyrażonemu przez E. H. Harbisona (Rival Ambassadors At the Cort 
of Queen Mary, Princeton 1940, s. 100-103), jakoby w Tajnej Radzie Marii były dwie fakcje: 
jedną mieliby stanowić Gardiner i najbardziej dewocyjni katolicy, o niewielkim doświadczeniu 
politycznym, przy tym - jak zwłaszcza kanclerz - ograniczeni legaliści; druga fakcja, kierowana 
przez Williama, Lorda Pageta, miała grupować doświadczonych i dlatego stanowiących natu
ralną elitę, która powinna rządzić Anglią, przypominającą w wielkiej mierze grupę francuskich 
„polityków”, którzy - jak piszę Harbison - przedkładali naprawę polityczną ponad dążenie do 
zbawienia. O ile grupa Gardinera spoglądać miała w kierunku Rzymu, o tyle grupa Pageta w kie
runku Brukseli, podobnie jednak godząc się na związanie Anglii z katolicką zagranicą, (tamże, 
s. 61-62). Opozycji Gardinera wobec małżeństwa z Filipem niepodobna jednak tak tłumaczyć, 
gdyż dążył on do wynegocjowania dobrego, zapewniającego integralność Anglii traktatu mał
żeńskiego (jak u Machiavellego nowy książę miał nie rozbijać, ale wzmacniać i integrować kraj, 
rządzić nim, a nie niszczyć go, jak piszę P. S. Donaldson, Introduction, s. 26). Już na początku 
grudnia 1553 r. Gardiner wyraźnie, po wynegocjowaniu traktatu, poparł małżeństwo Marii i Fi
lipa, zaś kilka miesięcy później bronił ten związek przed parlamentem, występując przeciwko 
krytykom kierowanym przez Sir Thomasa Wyatta (zwanego „Młodszym”, The Younger, 1521- 
-1554), wykazując, że to nie Anglia jest podbijana przez Filipa, ale że ona go podbiła wraz z je
go królestwami i dominiami (tamże, s. 27): Maria zachowała wszak wyłączność w zakresie ob
sadzania stanowisk Anglikami, a dokumenty królewskie nadal miały być wydawane tylko po 
angielsku. Ustalenia traktatu korespondują z „makiawelowskim tekstem” Gardinera, skoro także 
w nim autor - zainteresowany podkreśleniem konieczności utrzymania aliansu z Habsburgami 
- zwracał uwagę na ograniczenia władztwa Filipa m.in. wykazując, że musi on respektować 
godność Anglików jako piastunów urzędów i nie postępować jako Duńczycy Kanuta oraz prze
strzegać angielskiego prawa. Istotnie, klauzule dodane do traktatu wykluczały możliwość wpro
wadzania przez Filipa jakichkolwiek zmian w prawie angielskim, co miało w dłuższym czasie 
umacniać pozycję tego obcego władcy.

Choć dialog mógłby się wydawać „czysto historycznym”, skoro traktuje 
o przybyciu Anglów i Normanów do Brytanii, to ma on daleko szerszy horyzont. 
Wpisuje się on bowiem w aktualny kontekst historyczny, gdyż analizuje nie tyle 
problem ustanawiania nowych dynastii w Brytanii, ile - istotny dla Filipa II - pro
blem sposobów postępowania z nowymi poddanymi. Ta potrzeba albo raczej próba 
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jej spełnienia skłania Gardinera do sięgnięcia po teksty samego Machiavellego26. 
Donaldson wykazał bowiem nie tylko, że „przepisał” on około 3 tysięcy słów 
z dzieła florenckiego autora, ale także że oparł na jego ustaleniach swój zasadni
czy argument, eksponujący potrzebę przywrócenia pokoju w zbiorowości nękanej 
niesłychanymi zbrodniami i prześladowaniami, niezdolnej samodzielnie uporząd
kować relacje między swymi składowymi, oczekującej zatem na ingerencję z ze
wnątrz27. Tenże Donaldson przekonuje jednak również, że Gardiner mocniej niż 

26 P. S. Donaldson eksponuje niezwykłe wprost zainteresowanie Gardinera myślą Machia
vellego, objawiające się w korzystaniu z analogicznych argumentów, także takich, które były 
krytykowane przez Kościół. Wprawdzie dzieło florentczyka nie było jeszcze na Indeksie ksiąg 
zakazanych przez papiestwo (zostało bowiem doń wprowadzone dopiero w 1557 r., co ogłoszo
no dopiero 2 lata później, bo w 1559 r.), miało już jednak opinię negatywną, skoro w 1539 r. 
Reginald Pole krytykował Machiavellego we wstępie do Apologia ad Carolum Quantum (jed
nak wypowiedzi tej nie opublikowano za jego życia). Także portugalski biskup Ostrio atako
wał Machiavellego w De nobilitate Christiana z 1542 r., a Ambrogio Caterino Politi, prawdo
podobnie pod wpływem Pole’a, zaatakował florentczyka w De libris a Christiano detestandis 
z 1552 r. W krytykach zwracano uwagę, że Machiavelli traktuje Mojżesza jako świeckiego księ
cia, ignorując jego misję określoną przez Boga, porównuje chrześcijaństwo z pogaństwem, nade 
wszystko jednak udziela takich rad księciu, które usprawiedliwiają skutecznością każdą hipokry
zję, a nawet zbrodnię. Gardiner także traktował jednak Mojżesza jako świeckiego zdobywcę (S. 
Gardiner, A Discourse on the Doming..., s. 116), a nawet cytował wiele fragmentów z Księcia 
(rozdziały III, XV i XVIII) oraz Rozważań nad pierwszym dziesięcioksięgiem Liwiusza (rozdział 
III), w których Machiavelli podporządkowywał rozważania dotyczące moralności i religii per
spektywie politycznej, namawiając w szczególności władcę do eliminowania pretendentów po
siadających krew królewską oraz przekonując go, iż pozór cnotliwości jest istotniejszy w odbio
rze niż cnotliwość rzeczywista (tamże, passim, oraz tenże, Machiavelli and Mystery of State, 
Cambridge 1988, s. 45 i n.). Dodajmy jednak na marginesie, że Machiavelli i Gardiner stosowali 
odmienną retorykę, o ile bowiem pierwszy podkreślał nowość prezentowanego przez siebie uję
cia oraz odmienność względem opinii dominującej, o tyle drugi przedstawiał myśl florentczyka 
jako zgodną z opinią dominującą (zob. P. Mack, Elizabethan Rhetoric. Theory and Practice, 
Cambridge 2002, passim). Podtytuł pracy Gardinera (How princes hale succeeded or failed de
pending upon whether they ruled according to reason or appetite), eksponujący nastawienie mo
ralizatorskie, wcale nie wyklucza tezy, iż skuteczna akcja polityczna (jak w przypadku Wilhelma 
Zdobywcy) jest traktowana jako racjonalna, mimo że nie ma uzasadnienia moralnego ani nawet 
prawnego, jeśli oba elementy oglądać jako istniejące w chwili podboju, jako usprawiedliwiające 
stan dawny, naruszony przez skuteczną akcję polityczną, uzasadnianą jednak również argumen
tem z dawności lub zadawnienia uwzględnianego przez poddanych (S. Gardiner, A Discourse 
on the Doming..., s. 141). Gdy Alphonso (niekiedy krytyczny wobec idei makiawelowskich) ne
guje tezę Stephano, że lud powinien być uzbrojony, to obiekcję tę opatruje szeregiem zastrzeżeń, 
z których najważniejsze wskazuje na konieczność umiejętnego wykorzystywania przez władcę 
nawet uzbrojonego ramienia ludu (tamże, s. 120).

27 Choć dzieła Machiavellego znał już w latach 30. XVI w. Reginald Pole, a po nim poznali 
je William Thomas (przygotowujący rady dla Edwarda VI) oraz Morison i Ascham, to w lite
raturze angielskiej utrzymywała się do niedawna opinia, że florentczyk został poznany dopiero 
dzięki Contre-machiavel Gentilleta (taką tezę postawił najpierw Edward Meyer we wpływowym 
dziele Machiavelli and the Elizabethan Drama, Weimar 1897, przeciwko czemu zaprotestowali 
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Machiavelli zwłaszcza z Rozważań nad pierwszym dziesięcioksięgiem Liwiusza 
pozostał niechętny ludowi, że - jak za Henryka VIII - jawi się jako przekonany 
rojalista, skoro wyraźnie wskazuje, że żaden błąd popełniony przez panującego nie 
usprawiedliwia rebelii. Gdy tezę taką odczytujemy w tekście napisanym w 1555 r., 
na rok przed wydaniem (omawianych w innym szkicu) tekstów dwóch protestanc
kich uciekinierów z Anglii Marii Tudor: Ponęta i Goodmana, to dostrzegamy, jak 
różne było nastawienie ówczesnych autorów motywowane głównie racjami wyzna
niowymi28. Odpowiadając na pytanie Alphonsa: czy wystąpienie przeciwko księciu 
nie jest dozwolone w żadnym przypadku, Stephano (Gardiner) odpowiedział jedno
znacznie: Nie myślę, by było to dozwolone, sądzę raczej, że jest potępienia godne, 
Książę jest bowiem namiestnikiem (minister) Boga przeznaczonym do sprawowania 
Urzędu uzasadniającego jego rządy nad ludźmi, nie pochodzącym z wyboru, jak 
inni urzędnicy, lecz wskazanym przez Bożą Opatrzność; której nikt nie jest droższy 
nad księcia, co poświadcza nadzwyczajny dar przez niego posiadany. Czy gdzie
kolwiek czytałeś o tym, by Bóg komukolwiek z wyjątkiem księcia dodał lat lub dni 
życia? Przykład Ezechiela, któremu Bóg przedłużył życie i inne przykłady staro- 
testamentowe świadczące o opiece, jaką Bóg otaczał królów Izraela, miały poka
zywać, że Bóg nie chce, by przemoc była używana przeciwko Jego namiestnikom, 
bo - jak powiedział [św.] Paweł - ten, kto opiera się im, łamie także przykazanie 
Boże [...]. Powołując się na św. Augustyna, autora dostarczającego wielu koncep
cji analogicznych do Makiawellowskich, ale - jak już pokazywaliśmy - mających 
walor chrześcijański, uwzględniających wymiar państwa Bożego i kluczową rolę 
Boga w dziele wyprowadzania upadłej ludzkości ze stanu anarchii, Gardiner dopo
wiada, że książę jest darem Boga dla poddanych, bo dba o ich dobro nawet wów
czas, gdy karze ich za występki; poddani winni cierpliwie znosić i szanować wszel
kie jego orzeczenia, jako że nie wywodzi on swego tytułu z ich woli, ale korzysta 
z legitymacji danej przez Boga; nawet gdy wskutek błędnych rad lub poddawszy 
się namiętnościom, zbacza [on] z właściwego kierunku, to lud zobowiązany jest do 
okazywania mu posłuszeństwa i w żadnym razie nie może zwracać się przeciwko 
niemu, dzierży on bowiem miecz [tylko] z nadania Bożego. Nigdy i w żadnych oko
licznościach nie jest tedy dozwolone podnoszenie rokoszu przeciwko księciu, nawet 
gdy jest on tyranem. Ponieważ jednak ludzie często błądzą ze względu na ułomność 
swej natury, i dokonują wielu złych i zakazanych uczynków powodując się chwi
lowymi impulsami, dobrze byłoby, żeby książęta działali ostrożnie wobec podda

Horrocks i Raab, wykazując, że był on już znany za panowania czasów wczesnych Tudorów; co 
więcej, datowanie przez Meyera angielskiej wersji dzieła Gentilleta na 1577 r. jest nieprawdzi
we, co wykazał Antonio D’Andrea w Studies on Machiavelli and his Reputation in the Sixteenth 
Century, „Medieval and Renaissance Studies” 1960, 5). Dzieło Gardinera stanowi jednak naj
lepszy dowód, że prace Machiavellego znane były już w połowie XVI w., mimo że w swoich 
pracach w ogóle nie wspomina on imienia Florentczyka (P. S. Donaldson, Introduction, s. 19).

28 S. Gardiner, A Discourse on the Doming..., s. 125.
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nych i nie prowokowali ich swymi poczynaniami do wszczynania rebelii, lecz raczej 
przykładem własnej cnotliwości rozświetlali im otaczające ich mroki. Książę powi
nien być tedy niby plac zaprojektowany przez architekta, nie tylko poprawny i wła
ściwy (right andjust), ale także realizujący to, do czego został stworzony. Powinien 
zwracać także szczególną uwagę na utrzymywanie w jedności swych baronów i na 
takie wymierzanie sprawiedliwości, by zachować równość wobec wszystkich, uni
kając faworyzowania kogokolwiek, w przeciwnym bowiem razie przyczynialiby się 
do mnożenia wrogów i nienawiści29.

29 Tamże, s. 126.
30 Na marginesie dodajmy, że nie tylko Maria i kard. Pole (legat papieski), ale także 

Gardiner opowiadali się za zwrotem dóbr zabranych i przejętych przez wielmożów Kościołowi; 
Lord Paget jednak oraz ambasador cesarski Simon Renard, sam Filip i cesarz Karol V byli temu 
przeciwni. Przyjmując tę opcję, Gardiner dążył do osłabienia pozycji Izby Lordów, przychylnie 
oceniając próby nawiązania współpracy między Izbą Gmin i Filipem, sądził bowiem, że osła
bienie obdarowanych lordów umożliwi powolne a konsekwentne zwracanie dóbr im nadanych 
Kościołowi (dla Gardinera tedy sojusz Filipa z drobnymi właścicielami angielskimi miałby być 
warunkiem restauracji katolicyzmu i decydować o stabilizacji w kraju). Parlament przyjął jednak 
wkrótce w obu izbach bill potwierdzający własność przejętych posiadłości kościelnych mimo 
sprzeciwu grupy Gardinera (P. S. Donaldson, Introduction, s. 34-37).

31 Tamże, s. 16-17.
32 Zdaniem krytyka, Marlowe ma się już wyraźnie odcinać od humanizmu XV wieku, [...] 

który tak szczęśliwie usiłował pogodzić nową myśl, wywodzącą się ze skarbów doświadczenia 
i z rozmyślań o starożytności, z życiem duchowym wypracowanym z wolna przez ponad tysiąc
lecie doświadczeń i medytacji. Ma on być przykładem autora, który dostrzegał już, że człowiek 
przekroczył punkt równowagi, zawsze chwiejnej, który osiągnęli wielcy humaniści renesansu, 
choćby za cenę męczeństwa wieńczącego trud i wyrzeczenia. „Ateizm" Marlowe'a dowodzi 
tylko, iż uświadomiono sobie jasno przekroczenie duchowego kredytu (H. Fluchere, Szekspir.

Uwaga dotycząca konieczności dbania przez władcę o jedność baronów jest 
o tyle znacząca, że zdaniem Gardinera rewolty wszczynane były zwykle w Anglii 
nie przez warstwy niższe, lecz przez członków wielkich rodów, także związa
nych obowiązującym prawem; prawem, które książę winien egzekwować, by nie 
dopuszczać do rozprzężenia ładu spajającego wszystkich członków politycznej 
wspólnoty przez niego rządzonej, ale które nie upoważnia go do naruszania wła
sności poddanych30, zobowiązuje zaś do gwarantowania wzajemnej nienaruszal
ności przysługujących im uprawnień. Gardiner eksponuje zatem istnienie nie tyl
ko powinności moralnych wynikających z ustanawiania króla przez samego Boga, 
ale także konieczność respektowania przez niego właścicielskich praw poddanych, 
nie łącząc atoli tego wezwania z jakimkolwiek rozważaniem na temat politycz
nych uprawnień właścicieli. W istocie, mimo niewątpliwego naśladowania w wielu 
względach florenckiego realisty politycznego, Gardiner nie zbliża się do bliskiego 
Machiavellemu republikanizmu31, jak się wydaje niepodnoszonego również przez 
znakomitego współczesnego poetę angielskiego Christophera Marlowe’a32, bardziej 
natomiast otwarcie niż on stawia postulat rozdziału kwestii politycznych i religij
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nych, jakby świadom znaczenia tradycji dualistycznej i niebezpieczeństw spełnio
nych wobec niej już za panowania Henryka VIII, gdy on sam krytykował tenden
cję znajdowaną w polityce Cranmera. Rozdział dwóch sfer ma dla autora dialogu 
znaczenie szczególne, zdaniem Donaldsona wiąże się bowiem z próbą usunięcia 
rozważań moralnych z refleksji politycznej, o czym ma informować Stephano, od
powiadając na pytanie interlokutora o wagę negacji prawa Bożego przez Wilhelma 
Zdobywcę: naszym celem nie jest dziś pokazywanie, czego władca czynić nie po
winien ani co władca czynić powinien, lecz jedynie ukazanie, jakimi sposoba
mi i jakimi środkami ma się on posługiwać, by utrzymać swoje państwo33. Jednak 
właśnie wyjaskrawienie tego rozdziału jest kolejną racją przemawiającą na rzecz 
tezy, iż Gardiner - wbrew interpretacji Donaldsona - bardziej cenił Augustyna niż 
Machiavellego.

Dramaturg elźbietański, przeł. V. Komorowska, Warszawa 1965, s. 50). Jak powiada dalej 
Fluchére, Marlowe wystawia przyszłości czek In blanco, odczuwając utajoną trwogę. Ten żar
liwy pragmatysta [co ważne zważywszy obecność w ówczesnej refleksji angielskiej „tendencji 
makiawelowskiej”], ten śmiały myśliciel gotów do stosowania przemocy, który żyje życiem swej 
epoki, krocząc w awangardzie pionierów elżbietańskiej Anglii, definitywnie wyzwala teatr spod 
tyranii Kościoła, zapowiadając i przygotowując tym samym tragiczną wielkość swych bezpo
średnich następców (tamże, s. 51). Zrozumiałe jest, że „ateizm” Marlowe'a mógł być uważa
ny za niebezpieczny. Dokonał on groźnej dysjunkcji, która będzie trwożyć i obezwładniać wiel
kich tragicznych bohaterów z dziel jego następców. Faust [Marlowe’a] i Makbet [Szekspira] nie 
różnią się naturą, ale jakością. [...] Tak czy inaczej, konkluzja to warta zapamiętania (również 
z uwagi na treści pomieszczone we wstępie do niniejszego tomu), świat jest odtąd przecięty na 
dwoje. Życie ziemskie otwiera szerokie horyzonty, które będą eksploatować wszelkiego rodzaju 
awanturnicy, nie troszcząc się zbytnio o środki. Człowiek wyzwolony lub przynajmniej uważający 
się za wyzwolonego z dogmatu religijnego i ograniczeń, jakie narzucał różnorakim formom swej 
myśli i działalności, staje się (nietaktem byłoby nie przywołać w tym miejscu Henryka VIII, 
czyżby nauczyciela Marlowe’a?) w pewnym sensie swym własnym bogiem za cenę uczynienia 
się własnym katem. Nic już nie zahamuje naporu jego ciekawości, krańcowych przerostów am
bicji, przewrotności jego pychy. Atmosfera, jaką zapowiadał już teatr Marlowe ’a, dramaturga, 
który wyznaczył Machiavellemu rolę Prologa w Żydzie z Malty, stanie się jednak udziałem au
torów aktywnych po śmierci Elżbiety I, w „drugim okresie dramatu”, znaczonym w szczegól
ności najważniejszymi dokonaniami Szekspira, ukazującego „Makiawela” w postaci Ryszarda 
Gloucestera w Ryszardzie III (tamże, s. 53 i 73).

33 S. Gardiner, A Discourse on the Doming..., s. 129.

Nasilenie publicystyki politycznej za panowania Marii Tudor przede wszyst
kim przez protestanckich radykałów pozostających poza krajem korespondowało 
z oporem, jaki w kraju stawiała królowej niewielka grupka heretyków lub refor
matorów, jak jeszcze za Henryka, rozbudowane środowisko zorganizowanego du
chowieństwa, świadomego swej siły i mogącego liczyć na potajemną pomoc refor
mowanych Kościołów kontynentu, przede wszystkim kalwińskiej Genewy. Ponadto 
fakt, że przywróceni do władzy biskupi katoliccy, szczególnie Gardiner, byli bisku
pami króla Henryka i razem z nim ponosili odpowiedzialność za schizmę, stawia
ła ich w niekorzystnym położeniu w stosunku do przywódców protestanckich, jak 
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Ridley, Latimer i Hooper, którzy nie musieli niczego odwoływać34. Choć królowa 
znajdowała oparcie w krytyku Henryka VIII, jednym z przywódców reformy ka
tolickiej Reginaldzie Pole’u, w swoim czasie współdziałającemu z tak różnymi au
torami, jak Starkey i Morison, to nie zdołała wymusić projektowanych przez niego 
zmian zbliżających katolicyzm angielski do przyszłego „ducha Trydentu”. Jako le
gat papieski i arcybiskup Canterbury Pole nie zdołał przeprowadzić na synodzie 
zwanym Radą Londyńską (1555/1556) oczekiwanych zmian, a prześladowania, 
jakie zostały wszczęte odstręczyły wielu od katolicyzmu. Stracenie trzech wspo
mnianych biskupów sprzyjających protestantyzmowi, a w końcu także Cranmera, 
przywróciły pewną popularność „Kościołowi męczenników”, który był przecież 
za Edwarda „Kościołem państwowym”. Nie tyle jednak okrucieństwa „Krwawej 
Marii”, eksponowane w popularnej do dziś pracy Foxe’a, ile związek z Hiszpanią 
i papiestwem, rychła śmierć królowej i przejęcie tronu przez Elżbietę, która mimo 
niewielkiego poparcia „sprawy protestanckiej” przez tradycyjną arystokrację opo
wiedziała się właśnie po jej stronie, zmieniły nastawienie wielu Anglików i treść 
publicystyki politycznej.

34 Tamże, s. 76. Przypomnijmy, że biskup Worcester Hugh Latimer, biskup Rochester 
Nicholas Ridley i znany z poprzedniego szkicu arcybiskup Canterbury Thomas Cranmer byli 
najbardziej znanymi ofiarami prześladowań z czasów Marii Tudor: dwaj pierwsi zakończyli ży
wot 16 października 1555 r., ostatni z nich 21 marca następnego roku.

35 Zob. w szczególności L. Stone, The Crisis of Aristocracy 1558-1641, Oxford 1977, 
s. 335, oraz P. Collinson, The Elizabethan Exclusion Crisis and the Elizabethan Polity, 
„Proceedings of the British Academy” 1994, 84, s. 51-92, zwłaszcza s. 56-58. Zdaniem Josepha 
Ledera Elżbieta podzielała pogląd Williama Cecila, iż należy dążyć do zreformowania religii 
anglikańskiej w kierunku protestanckim, jednak nie gwałtownie, lecz ewolucyjnie i dlatego 
w swej pierwszej deklaracji zabraniała pod najsurowszymi karami jakichkolwiek zmian w prze
pisach religijnych. A jednak [już] w następnych miesiącach na wyraźne życzenie królowej par
lamentowi zostały przedstawione do przedyskutowania dwa projekty ustaw, mianowicie: przy
wrócenie prayer book z 1552 roku i wznowienie Aktu supremacji. Obie te ustawy przeszły nie 
bez dyskusji i sprzeciwów i zostały ostatecznie pod koniec kwietnia 1559 roku uchwalone, a 8 
maja otrzymały zatwierdzenie ze strony królowej. Akt supremacji przywracał do życia ustawy 
Henryka VIII przeciw zwierzchnictwu rzymskiemu i przeciw autonomii kościelnej. Przysięga, 
jaką mieli obowiązek składać wszyscy duchowni i wszyscy urzędnicy państwowi, głosiła, że Jej 
Królewska Mość jest „jedynym najwyższym zwierzchnikiem tego królestwa zarówno w sprawach 
duchowych i kościelnych, jak i w sprawach świeckich ”, z wyłączeniem jakiejkolwiek obcej wła
dzy zwierzchniej. Nowy akt unifikacyjny wznawiał zmodyfikowaną nieco prayer book z 1552 ro
ku. Trzykrotne naruszenie tej ustawy przez duchownych lub świeckich pociągało za sobą karę 

4. Powszechnie uznaje się, że nowa królowa, następczyni na tronie Anglii ka
toliczki Marii Tudor, pochodząca z tego samego ojca, ale z innej matki, przyjęła 
„tolerancyjny” kurs religijny, różny i od właściwego protektorom Edwarda, i sprzy
mierzonej z katolickimi mocarstwami Marii, najbliższy zaś stanowisku Henryka 
VIII35. Obok publicystyki katolickiej, szczególnie krytycznej wobec Elżbiety 
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po wydaniu w 1570 r. przez papieża Piusa V bulli ekskomunikacyjnej36, aproba- 
tywne wypowiedzi pojawiały się coraz częściej, owocując polemiką nie tylko ze 
stroną katolicką, ale także z zawiedzioną w swoich nadziejach stroną purytańską. 
Pozostawiając prezentację prac katolików do innego szkicu37, podobnie jak dzieł 

dożywotniego więzienia. Każdorazowa zaś nieobecność na nabożeństwie niedzielnym podlega
ła karze grzywny w wysokości jednego szylinga. Oba te akty, warto zauważyć istotną konkluzję 
przywoływanego badacza, narzucające królestwu po raz już czwarty nowy statut religijny, były 
wynikiem wyłącznie obrad parlamentu, z pominięciem opinii konwokacji, oficjalnego organu 
Kościoła (zwoływanego przez arcybiskupa). Elżbieta, podobnie jak Henryk, zdecydowanie upra
wia politykę erastiańską; nie zna innej wytycznej poza racją stanu. Będąc w gruncie rzeczy nie
zbyt pobożną, przeciwna jest zarówno radykalnym formom protestantyzmu, jak i wymaganiom 
katolicyzmu. Anglikanizm ugruntowała jako rozwiązanie pośrednie, najbardziej dające się po
godzić z jej ideałem politycznym, mającym charakter całkowicie laicki i niekościelny. Z tego sa
mego powodu wymagała od swych poddanych zewnętrznego konformizmu. Nakazała go zaś nie 
z gorliwości religijnej, lecz dlatego, że podobnie jak William Cecil uważała, że „żadne państwo 
nie może czuć się bezpieczne tam, gdzie toleruje się dwie religie. Leder polemizuje też z „li
beralną interpretacją” systemu elżbietańskiego forsowaną m.in. przez W. K. Jordana, za mało 
przekonujące uznając zdanie, jakoby pozostawiał on wewnętrzną wolność sumienia, poza tym 
mógł dopuścić tolerancję w wypadku, gdyby prześladowanie religijne okazało się szkodliwe dla 
interesów państwa. Powiada Leder: Tolerancja w państwie, gdzie zarówno religia, jak i polityka 
zależą wyłącznie od panującego, będzie zawsze niepewna i nie będzie miała innej gwarancji niż 
jego widzimisię lub jego korzyści. Co do wolności sumienia, to bez wolności wyznania jest ona 
jedynie oszustwem lub drwiną (J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 323).

36 Przypomnijmy, że po śmierci w 1566 r. prowadzącego umiarową politykę wobec Elżbiety 
papieża Piusa IV zastąpił na stolcu biskupa Rzymu Pius V, zmuszony już w trzecim roku pon
tyfikatu do zmierzenia się z kwestią oporu angielskich katolików wobec działań królowej. 
Pozytywnie oceniając powstanie, jakie wybuchło w 1569 r. na północy Anglii pod przywódz
twem hrabiów Northumberland i Westmoreland, 25 lutego 1570 r. wydaje bullę ekskomunika- 
cyjną Jłegnans in excelsis, zwalniającą katolików od posłuszeństwa wobec królowej, nie wiedząc 
jeszcze o krwawych prześladowaniach, jakie spadły na powstańców (wykonano osiemset wyro
ków śmierci) - zob. szerzej: tamże, s. 325-327 oraz szkic poświęcony stanowisku katolików.

37 Gwoli jednak zarysowania już teraz istotnego kontekstu przywołajmy ustalenia Jerzego 
Z. Kędzierskiego: Trudny problem katolicyzmu w samej Anglii przez pierwszych dziesięć lat pa
nowania Elżbiety nie nastręczał większych trudności. Królowa uważała, że każdy poddany ma 
być członkiem Kościoła anglikańskiego (państwowego) i tym samym pojęcie „Anglik" jest jed
noznaczne [...]. Dla rekuzantów [o których wspominaliśmy we wprowadzeniu historycznym po
mieszczonym na początku niniejszego tomu i o których ponownie wspominać będziemy w in
nym szkicu] ustanowiono kary, które z czasem miały złamać opór katolicki lub go unicestwić. 
Prześladowań religijnych Elżbieta nie chciała; przestępstwa religijne miały mieć charakter 
państwowy. I gdyby nie konflikt z katolicką Hiszpanią, cały problem najprawdopodobniej nig
dy by nie nabrał charakteru politycznego w skali międzynarodowej. Nawet gdy w r. 1570 przy
szła bulla Piusa V, ekskomunikująca królową Anglii, a Izba Gmin w odpowiedzi uchwaliła 39 
Artykułów wiary, Elżbieta - aby uniknąć niepotrzebnej kontrowersji religijnej - nie dopuściła 
do debaty nad nimi w Izbie Lordów, gdzie nie brakło katolików. Statut o zdradzie stanu groził 
[jednak] karą śmierci za samo rozważania, czy Elżbieta jest królową, czy nie. Tą samą karą ob
jęto próby wprowadzenia do Anglii wyżej wymienionej bulli i wszystkich pism papieskich razem 
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purytanów, najwięcej miejsca poświęcimy autorom próbującym uzasadnić pa
nowanie nowej królowej, opisać konstytucję jej królestwa i przedstawić najważ
niejsze zagadnienia z zakresu myśli politycznej z perspektywy anglikańskiej. 
Perspektywy współkształtowanej przez córkę Henryka VIII, „Najwyższej Głowy” 
(Supreme Head) Kościoła Anglii; współkształtowanej przez Elżbietę, która w Akcie 
o Zwierzchnictwie (Act of Supremacy) z 1559 r., negującym tezę o „nielegalności” 
rządów kobiety uprzednio podnoszoną przez protestanckich krytyków Marii i Jed
noczącym” Kościół i „państwo” w „poddaństwie” względem królowej, uzyskała 
od parlamentu inne miano, jedynie „Najwyższego Zarządcy” lub „Zwierzchnika” 
(Supreme Governor) tego Kościoła38 39. Zmiana, którą warto zaznaczyć, nie wiąza
ła się jedynie z problematycznością władzy kobiety nie tylko wobec Kościoła, ale 
i wobec wspólnoty czysto politycznej; wiązała się również z sugestią o zasadni
czo „wykonawczej” roli, jaką spełniać winna nowa monarchini w odniesieniu do 
spraw Kościoła. Niekiedy interpretuje się tę zmianę także jako przygotowanie do 
przejęcia przez parlament działający niejako obok królowej pozycji zwierzchnika 
Kościoła, kiedy indziej (czyni to zwłaszcza Elton) bagatelizuje się ją, wskazując, że 
był to jedynie polityczny gest pod adresem papieża. Jak zauważa Leder, zmiana ta 
z pewnością nie prowadziła jednak do ograniczenia prerogatywy królowej w dzie
dzinie religijnej, skoro jako „najwyższy zwierzchnik królestwa”, a już nie „głowa 
Kościoła ” zachowała [ona] w całości podwójną władzę, którą sobie przywłaszczył 
jej ojciec, i korzystała z tych samych praw, dzięki czemu nowy Akt supremacji za
stępował władzę papieża nad duchowieństwem w królestwie bezpośrednią władzą 
monarchini^. Zapewne jednak zmiana ta odzwierciedlała poważne napięcie mię

z modlitwami katolickimi, krucyfiksami, różańcami, obrazami świętych, relikwiami, odpustami 
itp. „ bezeceństwami zza morzaTracili też cały majątek uchodźcy i uciekinierzy religijni, je
śli nie zdecydowali się na powrót w ciągu jednego roku (J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii, t. I, 
Wrocław i in. 1986, s. 120).

38 Wedle niemal zgodnej opinii brytyjskich historyków tzw. ugoda elżbietańska (Elizabethan 
Settlement) miała się opierać na „trzech filarach” normatywnych: obok Act of Supremacy były 
nimi Act of Uniformity (wymagający odprawiania takiej samej liturgii przez wszystkich duchow
nych) i Act of 39 Articles (ustanawiający jedną doktrynę). Zob. szerzej C. Meyer, Elizabeth I 
and the Religious Settlement of ¡559, St Louis 1960, passim.

39 Dodajmy za Lederem, że statut z 1563 r. zaostrzał kary w porównaniu z analogicznym 
statutem Henryka: jeśli ktoś po trzykrotnym wezwaniu nie złożył przysięgi supremacyjnej lub trzy 
razy przy świadkach występował w obronie jurysdykcji papieża, wystarczyło, by mu to poczy
tano za zbrodnię zdrady stanu. Tak więc, choć nie było jeszcze nawet śladu zagrożenia władzy 
królewskiej ze strony Stolicy Apostolskiej, ludzie, którzy chcieli po prostu pozostać przy dawnej 
religii królestwa, religii swych przodków, narażeni byli na karę śmierci jako zdrajcy i najgorsi 
złoczyńcy. Żadne inne państwo chrześcijańskie, konkluduje znacząco tenże autor, nie ustanowiło 
i nie ustanowi na przestrzeni XVI stulecia tak hańbiących kar za wykroczenia ściśle religijne. 
Jakkolwiek śmierć na stosie była okropna, to jednak odróżniała ona heretyka od zwykłego prze
stępcy kryminalnego. W Anglii natomiast kompletne pomieszanie spraw kościelnych z państwo
wymi, będące wynikiem spotęgowania nacjonalizmu, dawało panującemu całkowitą władzę nad
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dzy pragnącymi przywrócić „tożsamość protestancką” najbliższymi współpracow
nikami nowej królowej, jak William Cecil* 40, John Hales czy Thomas Smith, oraz 
przeciwnikami negującymi „boży tytuł” kobiety, eksponującymi jej odmienność 
i nazywającymi ją „niebożą” (ungodly) w rodzaju Johna Knoxa i Anthony’ego 
Gilbey’a (Gilby’ego), do których w pewnej mierze zbliżał się nawet nowy arcybi
skup Canterbury Matthew Parker41 (1504-1575, kapelan Anny Boleyn, który wpie
rał Lady Jane Grey, a pozbawiony wszelkich urzędów za panowania Marii Tudor, 
uzyskał wspominaną godność arcybiskupa za sprawą Elżbiety I już w 1559 r. po 

Kościołem i pozwalało mu na stosowanie identycznych kar za wierność Rzymowi, jak i za zbrod
nię zdrady stanu. Leder przekonuje w końcu, że umiarkowana polityka papiestwa wobec no
wej królowej Anglii była następstwem interwencji cesarza i króla Hiszpanii, związanej zapewne 
z obawami przed jej aliansem z Francją. Ekskomunika, o której papież początkowo myślał, zo
stała za wstawiennictwem cesarza i króla katolickiego czasowo odroczona. Elżbieta mogła więc 
bez obawy o grożące jej z zewnątrz niebezpieczeństwo poświęcić się całkowicie przeprowadzeniu 
reformacji. Ponieważ wszyscy biskupi z wyjątkiem jednego odmówili przysięgi, kazała ich złożyć 
z urzędów i uwięzić, względnie zostawić na wolności, lecz wziąć pod nadzór, po czym nie zwleka
jąc przystąpiła do stworzenia nowej hierarchii kościelnej, rychło też (bo już 1562 r.) nadała osta
teczny kształt anglikanizmowi, przyjmując słynne „39 artykułów”, będący kompromisem mię
dzy dogmatami katolickimi a wierzeniami różnych odłamów protestantyzmu (J. Leder, Historia 
tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 324-325).

40 William Cecil (1520-1598), wykształcony w Cambridge, pełnił funkcję sekretarza 
Protektora Królestwa za panowania Edwarda VI Edwarda Seymoura, księcia Somerset, wraz 
z którym trafił do Tower w 1549 r.; w 1551 uzyskał tytuł szlachecki, a po ostatecznym upad
ku Somerseta został członkiem Tajnej Rady, protestującym przeciwko przejęciu korony przez 
Lady Jane Grey; za panowania Marii I pozbawiony wszelkich urzędów, potajemny przywód
ca protestantów, przygotował plan restauracji protestantyzmu w Anglii (Device for alteration 
of Religion; zob. szerzej P. Hughes, Rome and the Counter-Reformation in England, London 
1942, s. 133-134); dopiero po objęciu tronu przez Elżbietę I przywrócony do łask, uzyskał god
ność Sekretarza Państwa, aż do śmierci pozostając w zasadzie najbliższym współpracownikiem 
królowej; w 1571 r. włączony do Izby Lordów jako Lord Burghley, od następnego roku objął 
funkcję Lorda High Treasurer, a w 1586 był najważniejszym bodaj zwolennikiem ścięcia Marii 
Stuart jako uwikłanej w spisek przeciwko Elżbiecie, za co został na pewien czas odsunięty przez 
królową; po odzyskaniu jej przychylności, doprowadził do ustanowienia sekretarzem królowej 
swego syna Roberta, z którym rywalizował - także za panowania Jakuba I - jego kuzyn Francis 
Bacon (wielki filozof, uznawany jednak przez Raaba za drugiego - obok Raleigha - wielkiego 
admiratora „makiawelizmu” za Elżbiety, zwłaszcza w De augmentin, mimo że wielekroć wspo
minał o znaczeniu moralnych aspektów działania w świecie politycznym, potrzebie respektowa
nia wymagań uniwersum chrześcijańskiego poddanego Bogu, a opisanego w Piśmie Świętym, 
a nawet otwarcie potępiającego Machiavellego w eseju Of Goodness and Goodness of Nature, 
mającego go wręcz za zwolennika tezy, iż wiara chrześcijańska wymaga od ludzi, by modlili się 
nawet za tego, który postępuje jak tyran i jest niesprawiedliwy (The Works of Francis Bacon, 
red. J. Spedding, R. L. Ellis, D. D. Heath, t. VII, London 1859, s. 403). Zob. F. Raab, The 
English Face of Machiavelli. A Changing Interpretation 1500-1700, London 1964, s. 75.

41 Matthew Parker (1504-1575), kapelan Anny Boleyn, wpierał Lady Jane Grey; pozbawio
ny wszelkich urzędów za panowania Marii Tudor, uzyskał godność arcybiskupa Canterbury za 
sprawą Elżbiety I już w 1559 r. po śmierci Reginalda Pole’a.
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śmierci katolickiego poprzednika na stolcu kanterberyjskim Reginalda Pole’a)42. 
Nieskuteczny i przykry dla nich w skutkach sprzeciw biskupów sprzyjających ka
tolicyzmowi, niegodzących się na deklarację ponownie zrywającą więź Kościoła 
angielskiego z papiestwem, łączył się jednak z niezadowoleniem z przyjętej for
muły po stronie samej królowej. Stanowisko Elżbiety było sprzeczne w tym wzglę
dzie z opcją swych najbliższych współpracowników, gdyż nie tylko uznawała, że 
zwierzchność względem Kościoła i wspólnoty politycznej czerpie z tytułu królew
skiego (kojarzonego, podobnie jak przez Henryka z „cesarskością” wiązaną z wy
łącznością rozstrzygania, zatem nie tylko z brakiem zależności od władców spo
za kraju, ale i względną przynajmniej niezależnością od innych organów Korony), 
a nie z nadania uzależniającego ją od siebie parlamentu, ale także wciąż twierdziła 
w wystąpieniach wobec Lordów i Gmin, iż sprawuje zwierzchnictwo, a nie tylko 
zarząd43 44.

42 A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 17-18.
43 Argument z „własnego tytułu królewskiego” problematyzował ujęcie bliskie nie tyl

ko Cecilowi i Johnowi Wilsfordowi, ale także blisko związanemu z omawianym poniżej Sir 
Philipem Sidney’em Thomasowi Wilsonowi, jeszcze dwadzieścia lat później przypisującemu 
zwierzchnictwo nie osobie królowej, lecz Koronie (B. Worden, The Sound of Virtue. Philip 
Sidneys „Arcadia” and Elizabethan Politics, New Haven - London 1997, s. 282). Na margine
sie zaznaczmy, że - jak wywodzi Manning - Wilson, nazywając w książce The State of England 
z 1600 roku arystokrację i biskupów nobilitas maior, a gentry, prawników i niższy kler nobilitas 
minor, wykazuje, że hierarchię uważano w równym stopniu za podstawę państwa, jak i Kościoła. 
Pomniejsi właściciele ziemscy, podobnie jak i niższy kler, wchodzili w skład hierarchii klasy 
rządzącej i zasiadali, poprzez swoich przedstawicieli, w niższej izbie parlamentu, podobnie jak 
duchowieństwo, poprzez swoich przedstawicieli, zasiadało w niższej izbie synodu. Niższa ary
stokracja czyli gentry nie pozostawała [jednak] w takim stosunku podporządkowania jak niższe 
duchowieństwo, bowiem przepaść dzieląca ją od wyższej arystokracji nie była tak wielka, jak ta, 
która dzieliła ogół duchownych od ich biskupów. Co więcej, rola gentry stawała się coraz waż
niejsza, ponieważ społeczeństwo opierało się na własności ziemi; była ona nie tylko pośredni
kiem, ale aktywnym uczestnikiem procesu kształtowania systemu rządów, od czego niższe ducho
wieństwo było wyłączone (B. Manning, Szlachta, lud i ustrój, s. 439). Zob. nadto interesujące 
rozważania pomieszczone w pracy: M. A. Judson, The Crisis..., s. 89 i n.

44 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa..., s. 77.

5. Choć wedle powszechnej opinii Elżbieta była daleka od fanatyzmu religijne
go i jako pierwsza spośród władców politycznych drugiej połowy XVI w., równo
cześnie niemal z francuskimi „politykami”, miała podejmować próby znalezienia 
rozwiązania politycznego dla nieporozumień religijnych, to sytuacja polityczna, we
wnętrzna i międzynarodowa, zmusiła ją do przymierza z protestantami, którzy wró
cili z wygnania pełni najnowszych poglądów z Genewy i Zurychu. Nie tylko Leder, 
ale i Dawson nazywają ją jednak otwarcie erazmianistką protestancką z większym 
zainteresowaniem dla literatury niż dogmatu, skłaniającą się raczej ku reformato
rom włoskim (katolickim zatem) niż szwajcarskim .̂ To ona jednak, zasadniczo nie 
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zainteresowana sprawami religijnymi, miała nadać swoiste cechy anglikanizmowi, 
którego bronić będą omawiani wkrótce publicyści polityczni, mając go za swoistą 
„drogę pośrednią” między dwiema skrajnościami: katolicką i protestancką (głów
nie kalwińską w wersji nadanej przez purytanów). Nie chcąc być, jak w projekcie 
Wilsona, tylko wykonawcą („zarządcą”) zdominowanego przez protestantów par
lamentu wciąż zabiegała o uznanie jej zwierzchnictwa, korzystając m.in. - znów 
podobnie jak jej ojciec i sprzyjający mu publicyści polityczni - z Języka biblij
nego”, porównując się nie z Dawidem przecież, lecz z opisywaną w najstarszej 
części Starego Testamentu Deborą, dzięki pomocy której możliwe było wielkie 
zwycięstwo narodu wybranego nad Kananejczykami, by wzmocnić swą pozycję 
tezą o wsparciu udzielanym jej bezpośrednio przez Boga, mającego królową za na
rzędzie realizowania swojej woli w jej królestwie45. Starania podejmowane przez 
Elżbietę były o tyle uzasadnione, że początkowo jej biskupi, niemal bez wyjątku 
o nastawieniu kalwińskim, szukali wzorca dla Kościoła Anglii głównie w ustale
niach reformatorów szwajcarskich, których królowa nie chciała przyjąć, znajdując 
w nich groźbę wyraźnego osłabienia jej pozycji, zwłaszcza wobec potęgowania 
się wśród nich tendencji radykalnych (związanych m.in. z wydarzeniami rozgry
wającymi się we Francji, Szkocji i Niderlandach). Próby umacniania swej pozy
cji wiązała więc z utrzymywaniem ścisłej dyscypliny hierarchicznej wśród ducho
wieństwa. Dlatego zmianom wprowadzonym w doktrynie i liturgii Kościoła Anglii, 
zbliżającym te jego dziedziny do koncepcji kalwińskiej, nie towarzyszyły zmiany 
jego hierarchicznej struktury, choć towarzyszyły z pewnością konsekwentnie prze
prowadzone zmiany na stolcach biskupich.

45 Zob. szerzej W. MacCaffrey, The Shaping of the Elizabethan Regime, Princeton, 
NJ 1969, zwłaszcza s. 38-41; tenże, Queen Elizabeth and the Making of Policy, 1572- 
-1588, Princeton, NJ 1981, passim, oraz A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of 
Elizabeth I..., s. 27-31.

Argumentacja wytaczana w polemikach dotyczących Aktu o Zwierzchnictwie 
z czasów Elżbiety była analogiczna do podnoszonej przez zwolenników Henryka 
VIII i opierała się na rewindykacji zadawnionej jurysdykcji królewskiej w sprawach 
duchowych: Chrystus miał odmówić duchowieństwu wszelkich uprawnień wobec 
sfery doczesnej, nakazując mu w tym zakresie posłuszeństwo władcom świec
kim. Papież, podobnie jak inni hierarchowie, jest tylko biskupem partykularnego 
Kościoła rzymskiego, nie do niego więc, lecz do władcy świeckiego współdziała
jącego z konwokacją duchowieństwa należy w Anglii uprawnienie do określania 
form modlitwy i treści prawdziwej religii. Mimo podobieństwa argumentacji wyta
czanej przez Gardinera za Henryka VIII oraz racji wskazywanych przez Thomasa 
Bilsona (w latach 1596-1597 biskupa Worcester, a od 1597 do śmierci w 1616 r. 
biskupa Winchester) za jej panowania zmiana była jednak istotna, skoro uznawa
no już, że hierarchowie Kościoła anglikańskiego czerpią upoważnienie do działania 
od Korony, króla lub parlamentu obejmującego także monarchę, a złożony z nich 
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Trybunał Wysokiej Komisji stanowiący instrument organów władzy świeckiej, 
osobliwie zaś Rady Królewskiej46 ma wspomagać króla w dziele przywracania ładu 
ustanowionego przez Boga, a zakłócanego przez „papistów” i innych przeciwni
ków Korony jednoczącej wspólnotę polityczną.

46 Zob. J. W. Allen, A History of Political Thought..., s. 172-173, oraz s. 177-178, gdzie au
tor przytacza opinie Whitgifta i kanclerza diecezji londyńskiej Johna Hammonda na temat „sta
tutowego” źródła uprawnień duchowieństwa, zauważając, że niepodobna odnaleźć podobnych 
wypowiedzi w pismach angielskich autorów przed 1570 r., rozpoczynającym najważniejszą 
fazę sporów purytańskich krytyk hierarchii Kościoła anglikańskiego, którego episkopat uznany 
został za „antychrześcijański”, bo nie przywidziany w Piśmie Świętym; dodajmy, że krytyki te 
odczytane zostały przez anglikanów jako atak nie tylko na hierarchię kościelną, ale także na kró
lową jako zwierzchnika Kościoła (zob. szerzej szkic we fragmencie poświęconym stanowisku 
Richarda Hookera).

47 Zob. szerzej w szczególności C. Morris, Political Thought in England. Tyndale to 
Hooker, Oxford 1953, s. 68-72.

48 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa..., s. 78. Dodajmy za przywoływanym autorem, że 
wstąpienie na tron Elżbiety nieuchronnie pociągnęło za sobą triumf protestantyzmu, ponieważ 
uznanie supremacji królewskiej spotkało się z oporem biskupów królowej Marii. Zostali oni zło
żeni z urzędu i uwięzieni, a ich miejsce zajął Matthew Parker i wielu innych, łącznie z przywód
cami uchodźców z kontynentu, jak Grindal, Knox i Jewel. Wśród tych wychodźców, którzy uwa
żali Genewę czy Zurych za wzorową postać Kościoła, bardzo szybko powstały spory, ale w tej 
kwestii natknęli się na zdecydowaną opozycję królowej. Elżbieta bowiem nie żywiła sympatii ani 
do doktryny, ani do praktyki kalwińskiej. Od początku zdawała sobie sprawę z tego, że nie zdo

Wizja polityczna ukazana w nadzwyczaj popularnym Mirror for Magistrates, 
zbiorze wydawanym aż sześciokrotnie za panowania Elżbiety (po raz pierwszy 
w 1559 r.), do powstania którego przyczynili się z jednej strony duchowny William 
Baldwin, z drugiej prawnik George Ferrers, z trzeciej zaś młody wówczas Thomas 
Sackville, potwierdzała ten sposób myślenia, skoro zawierała nie tylko tezę, iż źli 
królowie i złe ludy kończą mamie, ale także postulat podejmowania działań na 
rzecz panowania sprawiedliwości o miarach ustalonych przez Boga, przez wszyst
kie urzędy mające ostatecznie Boską proweniencję i przez wszystkich posłusznych 
im poddanych. Apel o posłuszeństwo wiązany z ostrzeżeniem przed zasługiwaniem 
na karę Bożą kojarzony był jednak także z wzywaniem hierarchów Kościoła do 
przyczyniania się do „dobrego bycia” wspólnoty skutecznie realizującej wymaga
nia sprawiedliwego ładu ustanowionego przez Boga47 48.

Wkrótce jednak istnienie hierarchii w Kościele Anglii stało się problematyczne 
dla grupy reformatorów, uświadamiających sobie, że system episkopalny ze wzglę
dów zasadniczych nie daje się pogodzić z dyscypliną genewską, która wymagała 
równości duchownych. Dlatego opozycja wobec tego systemu wyznaczyła w grun
cie rzeczy istotę ruchu purytańskiego, który stopniowo objął znaczny i wpływowy 
odłam Kościoła angielskiego, popierany przez Izbę Gmin, lecz trzymany w szachu 
przez samą królową, działającą za pośrednictwem Trybunału Wysokiej Komisji, 
który uosabiał władzę kościelną Korony™. Elżbieta weszła więc na drogę w pewnej 
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mierze różną od bliskiej jej ojcu, bo choć opartą na tej samej podstawowej zasa
dzie supremacji królewskiej, to uzupełnioną nową doktryną wypracowaną głównie 
przez tak znamienitych autorów, jak Lancelot Andrewes (Andrews)49 i opisywany 
poniżej Richard Hooker. Spory, które przed ich wystąpieniami toczyć będą i z ka
tolikami, i z purytanami kolejni biskupi anglikańscy, nie tylko Parker, ale także 
John Jewel, Edmund Grindal oraz dwaj duchowni zasiadający na stolcu kanterbe- 
ryjskim pod koniec rządów Elżbiety i na początku panowania pierwszego Stuarta: 
John Whitgift50 i Richard Bancroft51, zapowiedziane były w „warstwie politycznej” 
już w pierwszym wystąpieniu nowej królowej w Izbie Lordów. Już wówczas padła 
przecież zapowiedź o dążeniu monarchini do realizowania woli Boga, jej tytule od 
Boga raczej pochodzącym niż z decyzji parlamentu do rządzenia jednym ciałem 
politycznym (body politic to govern), posiłkowaniu się raczej Jego radą niźli rada
mi udzielanymi przez członków parlamentu; zapowiedź podjęcia starań o utwier

łałaby utrzymać swojej supremacji bez surowej hierarchicznej dyscypliny. Z biegiem czasu duży 
i wpływowy odłam genewczyków począł w sposób bardziej zdecydowany i otwarty atakować epi
skopat, któremu Elżbieta ostatecznie udzieliła poparcia (tamże, s. 104).

49 Andrewes (1555-1626), należący do rodziny Suffolk, wykształcony w Cambridge i Oks
fordzie, wyświęcony w 1580 r., prowadzący wykłady na temat Dekalogu w Oksfordzie, zna
ny jest przede wszystkim ze znakomitych kazań wygłoszonych w 1588 r., w których ujawniał 
niezwykłe przywiązanie do kalwinizmu i krytyczne stanowisko wobec Kościoła rzymskiego. 
Od 1589 r. blisko związany z Sir Francisem Walsinghamem, jako kapelan arcybiskupa Johna 
Whitgifta, a od wiosny 1590 r. kapelan królowej, jął głosić kazania w Londynie (ich kompilacja 
wydana została dopiero w 1657 r. jako Orphan Lectures) i blisko współpracować ze wspomina
nymi w niniejszym szkicu Walterem Raleigh’em i Philipem Sidney’em; w 1601 r. został dzie
kanem Westminsteru, a po śmierci Elżbiety należał do grona najbardziej zaufanych współpra
cowników króla Jakuba I Stuarta, broniąc go w szczególności przed krytykami katolika Roberto 
Bellarminego. Jako biskup Chichester i Ely współpracował nie tylko z uczonymi anglikańskimi, 
ale także z niderlandzkim gomarystą Hugonem Grocjuszem, także przecież odwołującym się do 
kalwinizmu.

50 Whitgift (1530-1604), wykształcony w Cambridge, tamże wykładający - także jako 
Regius Professor of Divinity - przez wiele lat, niezwykle krytyczny wobec purytanów, wiodą
cy przez lata spór z Thomasem Cartwrightem w obronie episkopalnego ustroju Kościoła Anglii, 
czego wyrazem były nie tylko jego decyzje o pozbawieniu prezbiterianina stanowiska profesor
skiego w Cambridge, ale także treści polemicznego dzieła An Answere to a Certain Libel entitled 
an Admonition to the Parliament, od 1577 r. biskup Worcester, od 1583 r. arcybiskup Canterbury, 
od 1586 r. zasiadający w Tajnej Radzie królewskiej; choć wielekroć protestował przeciwko 
przejmowaniu dóbr kościelnych przez Koronę, cieszył się wielkim zaufaniem Elżbiety, a nawet 
w opinii wielu zasłużył na miano jednego z najważniejszych zwolenników elżbietańskiego uni- 
formizmu religijnego, krytyk Marprelate Tracts, popierający Richarda Hookera w sporze z pre- 
zbiterianinem Walterem Traversem.

51 Bancroft (1544-1610), wykształcony w Cambridge, od stycznia 1597 r. arcybiskup 
Londynu, wsławił się jako przewodniczący komisji, która potępiła pisma „Martina MarPrelate’a” 
(tj. prawdopodobnie Joba Throkmortona), Cartwrighta i innych prezbiterian jako dowody „zdra
dy” w trakcie słynnej Marprelate controversy z lat 1587-1588; po śmierci Whitgifta w 1604 r. 
mianowany arcybiskupem Canterbury.
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dzenie jedności wspólnoty politycznej, której elementem jest Kościół Anglii, 
jedyny prawdziwy Kościół grupujący „pobożnych” (godly), stanowiący aspekt 
wyjątkowego społeczeństwa rządzonego przez „arystokratów cnoty”, podobnie jak 
królowa w pełni oddanych służbie Bogu.

Zapowiedzi królowej dotykające głównie „warstwy politycznej” korespondu
ją nade wszystko z ustaleniami podjętymi w latach 1559-1560 przez Lawrence’a 
Humphrey’a, który sprzyjając protestantyzacji kraju, z czasem został odsunię
ty przez kształtujące się środowisko purytańskie, gdy po 1570 r. okazało się, że 
Elżbieta nie zamierza przeprowadzać reformy Kościoła w duchu przez nie propo
nowanym52. Humphrey53, uznawany za oryginalnego myśliciela wręcz współokre- 

52 Odnotujmy w związku z tą tezą interesującą sugestię Morrisa, iż Elżbieta - wbrew domi
nującej opinii - wcale nie przyjęła drogi pośredniej między katolicyzmem i protestantyzmem, 
lecz zaproponowała rozwiązanie, które zapowiadał już jej ojciec: pozostawienie zasadniczo nie
zmienionej liturgii katolickiej, przyjęcie natomiast możliwie pełnej teologicznej doktryny pro
testanckiej (głównie w wersji kalwińskiej), nie via media, lecz raczej dwa rozwiązania skrajne 
ujęte w jednym nowym Kościele (C. Morris, Political Thought in England..., s. 112-113).

53 Lawrence Humphrey (1525 lub 1527-1589), urodzony w Newport Pagnell (Bucking
hamshire), wykształcony w Cambridge, prawdopodobnie w Christ Church College, po 1544 
r. przeniósł się do Oksfordu, gdzie kilka lat później zaczął pracować jako fellow w Magdalen 
College, a od 1553 r. wykładał filozofię moralną. Jako przekonany protestant przyczynił się za 
panowania Edwarda VI do usunięcia prezydenta kolegium niechętnego protestantyzmowi, jed
nak za panowania Marii, za sprawą biskupa Gardinera, gdy prezydentem znów został człowiek 
niechętny protestantyzmowi, Humphrey uniknął zwolnienia z funkcji wykładowcy, już w 1554 r. 
opuścił bowiem kraj, udając się najpierw do Zurychu, następnie do Bazylei, wiążąc się z Johnem 
Foxem i pracując nad kilkoma przekładami, wciąż (aż do 1556 r.) korzystając ze wsparcia finan
sowego kolegium. Już w 1559 r., po powrocie do Bazylei z krótkiego pobytu w Genewie, wydał 
własne dzieło należące do publicystyki politycznej De religionis conservatione et reformatione 
vera, a w marcu 1560 r. opublikował kolejną pracę Optimates sive de nobilitate, zadedykowaną 
Elżbiecie i „chrześcijańskiemu gentlemanowi” z Inner Temple, podzieloną na trzy części trak
tujące o znaczeniu i wartości arystokracji, o pochodzeniu angielskiej szlachty, wreszcie - naj
bardziej rozbudowaną - o procesie kształcenia członków warstwy szlacheckiej, wśród których 
znajdował jednak nie tylko dzieci arystokratów, ale także „nową szlachtę”, w szczególności zaś 
prawników sądów królewskich. Znaczenie tej pracy kojarzy się w literaturze przede wszystkim 
z wpływem, jaki wywarła na dokonania Sir Thomasa Smitha, należy jednak również zazna
czyć, że autor - wciąż przekonany protestant - wzywał w niej królową, by dokończyła dzieło 
protestantyzacji kraju, rozpoczęte przez jej przyrodniego brata Edwarda. Prawdopodobnie do
piero po wydaniu tego dzieła wrócił do Anglii wraz z Foxem, do którego pracy poświęconej 
męczeństwu angielskich protestantów napisał wstęp, i w 1560 r. osiadł na pozostałe lata życia 
w Oksfordzie, ponownie pracując w Magdalen College (skądinąd oskarżany był w nim o ne
potyzm, zatrudnił bowiem wielu synów jako nauczycieli), ale rychło przejmując też po Peterze 
Vermiglim prestiżowe stanowisko regius profesor w zakresie teologii, zdobywając tytuł doktora 
i otrzymując godność prezydenta kolegium. Choć wszystkie te sukcesy zawdzięczał dworowi, to 
William Cecil nie obdarzył go jednak prebendą w Christ Church. Wraz z Thomasem Sampsonem 
Humphrey reprezentował w tym czasie stanowisko jednoznacznie protestanckie, krytyczne i wo
bec katolików, i wobec „połowicznych” reformatorów, skupionych wokół Matthew Parkera, po
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ślającego wraz z Thomasem Smithem myślenie zwolenników „reżimu Elżbiety”54, 
był krytyczny (choć zdaniem purytanów niewystarczająco) wobec określania 
w statutach form ceremonii religijnych55. Już w De religionis conservatione et re- 
formatione vera z 1559 r. nie tylko odrzucił papieskie pretensje do zwierzchnic
twa nad Kościołem Anglii, korzystając z argumentów sformułowanych uprzednio 
przez Knoxa, Ponęta i Goodmana, jak oni (ale i jak Aylmer56 oraz Smith) próbując 

dejmując z nimi polemikę w sprawie szat liturgicznych, w której powoływali się na rację „wol
ności sumienia”, które ma swobodnie orzekać o wyborach także w tym zakresie. Humphrey był 
też krytykowany przez biskupa Salisbury Johna Jewela, wkrótce jednak został poparty przez 
Leicestera, pełniącego godność kanclerza Uniwersytetu Oksfordzkiego, występując z jeszcze 
bardziej otwartymi krytykami katolików i „kryptokatolików”, pozyskując do współpracy m.in. 
Johna Fielda, wkrótce przywódcę angielskich prezbiterian, ale też - na co wskazywał arcybi
skup Grindal już w 1568 r. - krytyka Humphrey’a jako „semipapisty”. W 1571 r. Humphrey zo
stał dziekanem w Gloucester; w tym czasie wraz z Foxem i Thomasem Nortonem zaczął prace 
nad oficjalnym wydaniem zmienionej Book of Common Prayer, a dwa lata później oponował już 
przeciwko dalszemu reformowaniu Kościoła Anglii, podobnie jak Sampson krytycznie odno
sząc się do popieranej przez Fielda i purytanów Admonition to Parliament. Choć wkrótce stracił 
posadę zwierzchnika Magdalen College, to piął się w górę w hierarchii kościelnej wspierany 
przez Cecila: w 1576 r. wizytował Gloucester, dwa lata później Elżbieta wyznaczyła go jako 
jednego z delegatów na protestancki synod szmalkaldzki, a cztery lata później został dzieka
nem Winchester, stale zajmując się prowadzeniem publicystyki antykatolickiej (jego Jesuitismi 
pars prima z 1582 r. jest odpowiedzią na Edmunda Campiona Decem rationes, choć zawiera 
również gwałtowną polemikę z argumentami użytymi w bulli Piusa V z 1570 r., osobliwie uza
sadniającymi prymat papieża wobec władców świeckich; w 1584 r. opublikował Jesuitismi pars 
secunda, a w 1588 pracę pod znaczącym tytułem A View of the Romish Hydra and Monster, 
w której uznał katolików za zdrajców politycznych, a nie tylko wyznawców błędnych doktryn 
religijnych i uzurpatorów władzy politycznej; co ciekawe, o ile jako uciekinier obawiający się 
prześladowań za Marii Tudor próbował uzasadnić prawo stawiania biernego - choć nie czynne
go, inaczej niż protestanccy radykałowie polityczni - oporu, o tyle jako polemista jednoznacznie 
krytyczny wobec katolików żądał od nich bezwarunkowego posłuszeństwa królowej. Humphrey 
zmarł w Oksfordzie 1 lutego 1589 r. Zob. szerzej nade wszystko: J. Kemp, Lawrence Humphrey, 
Elizabethan Puritan: His Life and Political Theories, b.m.w. 1978.

54 Zob. rozważania w dwóch interesujących pracach pióra N. L. Jonesa: Faith by 
Statute. Parliament and the Settlement of Religion, 1559 (London 1982) oraz The Birth of the 
Elizabethan Age. England in the 1560s (Oxford 1993).

55 Zob. szerzej szkice poświęcone stanowiskom protestantów i Hookera.
56 John Aylmer (1521-1594), urodzony w Aylmer Hall, Tivetshall St Mary (hrabstwo 

Norfolk), otoczony w dzieciństwie opieką przez Henry’ego Greya, markiza Dorset, późniejszego 
księcia Suffolk, wysłany przezeń na studia do Cambridge, gdzie prawdopodobnie uzyskał stano
wisko fellowa, od 1541 r. został jego kapelanem i tutorem jego córki Lady Jane Grey. Z powodu 
opozycji wobec katolickiej doktryny przeistoczenia, za panowania Marii Tudor zmuszony był 
opuścić Anglię, a osiadłszy w Szwajcarii nie tylko pomagał Johnowi Foxe’owi w przekładaniu 
na łacinę jego Acta of the Martyrs, ale także jako pierwszy odpowiedział na gwałtowny atak 
Knoxa przeciwko legalności panowania kobiet: w pracy An Harborowe for Faithfull and Trewe 
Subiectes Against the Late Blowne Blaste Concerning the Government of Wemen wherin be con
futed all such reasons as a stranger of late made in that behalfe, with a briefe exhoration to 



Monarchia republikańska 305

uzasadnić potrzebę zaprowadzenia „bożej wspólnoty” (godly commonwealth) jako 
podstawę aktywności nowej władczyni działającej w ramach „mieszanej konstytu
cji”57, inaczej niż radykałowie protestanccy uzasadniał on jedynie uprawnienie do 
biernego oporu poddanych wobec występnego władcy, uchylając oczywiście moż
liwość orzekania o jego występności przez papieża. Humphrey usprawiedliwiał 
jednak zarazem rządy Elżbiety, negując tezę Knoxa i jego naśladowców o niele
galności sprawowania władzy przez kobietę, wykazując zasadność jej legitymacji 
przy użyciu argumentu, że choć kobieta nie pojawia się często na tronie, to ani nie 
jest to „niczym okropnym”, ani nie przeciwnym naturze; niekiedy, zaznaczał, Bóg 

Obedience, wydanej w Strasburgu (Strasborowe) w 1559 r., polemizował z głównymi argumen
tami przytoczonymi przez Knoxa w First Blast..., negując w szczególności tezę, jakoby rządy 
kobiet miały z konieczności przeczyć sprawiedliwemu ładowi stworzonemu przez Boga i podno
sząc, że Elżbieta zawdzięcza swe panowanie nie jakiemuś szczególnemu aktowi ze strony Boga, 
lecz potwierdzonym przez Niego zadawnionym prawom Anglii i przyzwoleniu ludu udzielone
mu zgodnie z zasadami charakterystycznymi dla „mieszanej konstytucji” jej królestwa. Podobnie 
jak Thomas Smith, Lawrence Humphrey i John Hales, Aylmer był zainteresowany bardziej usta
leniem i uzasadnieniem reguł właściwych Koronie niźli płcią nowej jej piastunki (wywodzącej 
z określenia Korony zwierzchność nad wspólnotą polityczną i kościelną, w drugim przypad
ku raczej jako „zarządca” niż „głowa”), inaczej niż Knox, wiążący z jej płcią obawę o dąże
nie w kierunku tyranii. Zob. szerzej: P. A. Lee, „A Body Politique to Governe": Aylmer, Knox 
and the Debate on Queenship, „The Historian” 1990, 2, s. 242-261, oraz C. Jordan, Wiomans 
Rule in Sixteenth-Century British Political Thought, „Renaissance Quarterly” 1987, 3, s. 421- 
-451 (o stanowisku Knoxa po wstąpieniu na tron Elżbiety piszę obszernie Jane Dawson w ar
tykule The Two John Knoxes: England, Scotland and the 1558 Tracts, „Joumal of Ecclesiastical 
History” 1991, 4, s. 556-576: w liście do Williama Cecila szkocki protestant miał uznać jej pa
nowanie używając „argumentu prowidencjalistycznego” („z jednoznacznie ujawnionej woli 
Boga”), z jednej strony, powołując się na Arystotelesa, podniósł on, że ze względu na płeć nie 
są zdolne do rządzenia jako słabsze, mniej cierpliwe i mniej inteligentne od mężczyzn, z dru
giej zaś stawiając warunek, by męscy doradcy - w tej roli pragnął sam wystąpić, by wspomóc 
Deborę - ustanowili jej łączność z Bogiem). Po wstąpieniu Elżbiety na tron, Aylmer powrócił do 
Anglii, już w 1559 r. został archidiakonem w Stów, a trzy lata później - gdy stał się też człon
kiem słynnej konwokacji pracującej nad reformą i „ustanowieniem” doktryny i reguł dyscypliny 
Kościoła Anglii - w Lincoln. W 1576 r. został konsekrowany na biskupa Londynu, poświęcając 
ostatnie lata życia na gwałtowne polemiki zarówno z purytanami, jak i „papistami”, co w pewnej 
mierze wpłynęło na krytyczną ocenę jego pasterzowania tak w MarPrelate Tracts, jak i w She- 
pheard’s Calendar Spensera.

57 Niekiedy uznaje się wręcz, że Humphrey był tym, który wraz z Aylmerem, kolejnym zwo
lennikiem panowania Elżbiety, przyczynił się do kluczowego nie tylko dla Anglii przekształce
nia sposobu myślenia o władzy monarchy, kojarzonego nie tyle z jego (jej) osobą, ile z jego (jej) 
urzędem, do traktowania - w manierze zaledwie zarysowanej przez Fortescue sto lat wcześniej 
- o królu (królowej) jako li tylko „pierwszym wśród równych” w parlamencie, a nie zwierzch
niku, od którego czerpią uzasadnienie swej pozycji pozostałe dwie składowe parlamentu; jako 
(zaledwie) o jednym z trzech stanów. Owszem, najważniejszym, ale nie zwierzchnim wobec po
zostałych reprezentowanych w parlamencie (A. N. Mc La ren, Political Culture in the Reign of 
Elizabeth /...,s. 135-137).
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używa przecież słabej jednostki, by powstrzymywała lub poprawiała postępowa
nie mocnych i wielu: to Bóg zdecydował więc, że słabi (chłopiec Edward i kobieta 
Elżbieta) wprowadzą w Anglii prawdziwą religię, która nie tylko usunie błędy ka
tolików, ale też uniknie skrajności protestantów58.

58 Stanowisko Humphrey’a korespondowało w wielkiej mierze nie tylko z wypowiedzią 
Elżbiety, mającą nadzieję ustanowić „Bożą wspólnotę” (godly commonwealth), ale także - nieco 
paradoksalnie - z orientacją większości członków jej Tajnej Rady i innych bliskich współpra
cowników (Nicolas Bacon, William Cecil, Thomas Smith, hrabia Leicester, Francis Walsingham, 
ale także Philip Sidney), z jednej strony obawiających się mniemanego „kryptopapizmu” nowej 
królowej (zarzucanego jej wielekroć przez kontynentalnych protestantów, jak Beza i Bullinger), 
z drugiej jednak zdających sobie sprawę z konieczności zachowania jej (i ich) przy władzy dla 
utrzymania stabilności państwa, zagrożonej m.in. mocną tendencją ikonoklastyczną właściwą 
protestantom na początku panowania nowej królowej. Obawy dotyczące utraty stabilności przez 
królestwo miały się znacznie pogłębić w latach 1585-1588, gdy protestanci, rozchodząc się już 
z anglikanami także w kwestiach teologicznych, wyraźnie już twierdzili, że w „prawdziwym 
Kościele” jedyną głową może być tylko Chrystus, a zatem pretensje królowej są nieuzasadnione; 
konsekwencją tego stwierdzenia było nie tylko zakwestionowanie uprawnienia władcy świec
kiego do wskazywania hierarchów, ale także uprawnienia do określania ustroju takiego Kościoła 
(zob. w szczególności P. Collinson, The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I, „Bulletin 
of the John Rylands University Library of Manchester” 1987, 69, s. 394-424).

59 S. Humphrey, De religionis conservatione et reformatione vera, Basileia 1559, s. 42 
oraz 169-211.

Humphrey przewidywał już przyszły konflikt z protestantami, niezadowolony
mi z braku konsekwencji w dziele reformowania Kościoła Anglii przez „słabych 
władców”, skoro wskazywał, że najpoważniejsze zagrożenie dla zmian przeprowa
dzanych przecież z woli Boga stwarzają ci, którzy - na podobieństwo faryzeuszy 
- pragną stosować treści Pisma wprost do rzeczywistości politycznej, naznaczonej 
wszak ludzkimi słabościami i zdominowanej przez ludzkie namiętności. W De re- 
ligionis conservatione... podjął więc próbę uzasadnienia powinności posłuszeństwa 
wobec „słabej” (ze względu na płeć), ale mającej niezwykle ważny cel do spełnie
nia monarchini: powinność posłuszeństwa wiąże się z realizacją „bożej wspólnoty”, 
z członkostwem w tej dystyngowanej, wzniosłej, nakierowanej na służbę Bogu po
litycznej całości. Z pewnością, dowodził, żaden człowiek, nawet powołując się na 
„bezpośrednie wezwanie Boga” lub władzę należącą jakoby przynajmniej począt
kowo do wspólnoty, nie może występować przeciwko monarchini realizującej tak 
wzniosły cel nie z własnego jedynie postanowienia lub czerpiąc upoważnienie od 
„ludu” reprezentowanego przez izby parlamentu, ale właśnie z woli Boga, ujawnio
nej za pośrednictwem reguł dziedziczenia korony; cel zatwierdzony jedynie przez 
przyzwolenie udzielone przez całą wspólnotę pragnącą zachować jedność wyzna
niową, uznającą królową za pośredniczkę między sobą i Chrystusem, wreszcie ma
jącą ją za najmocniejszą podstawę i obrońcę religii, za tę, która będzie „zarządzać” 
sprawami Kościoła i wprowadzać Chrystusa wszędzie tam, gdzie za Jego sprawą 
sama została wprowadzona: w Parlamencie, królestwie i wspólnocie59.
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Posłuszeństwo nie jest jednak uzasadniane w sposób, który przyjmowali za
zwyczaj nie tylko angielscy protestanci eksponujący upadłość człowieka i brak 
skłonności do pokojowego współżycia z innymi; nie jest wiązane z koniecznością 
zaprowadzenia ładu przez władcę, który budząc respekt dla swych orzeczeń „na 
sposób Augustyński” niejako wymusza posłuszeństwo warunkujące współżycie 
między jednostkami, ze strachu raczej niż z przekonania, zachowującymi pokój. 
U Humphrey’a pojawia się inna, zdecydowanie bardziej optymistyczna wizja czło
wieka i w konsekwencji inne uzasadnienie potrzeby istnienia politycznego władcy 
i odpowiadającej mu konieczności posłuszeństwa; co więcej, jego ujęcia nie wy
kluczają - jak zauważyliśmy - biernego oporu, choć w pewnym fragmencie, który 
właściwie pojmiemy, zapoznając się uprzednio z nowymi jego propozycjami, po
jawia się też element bardziej niebezpieczny dla nowej monarchini, a nawet racja 
„tyranobójstwa”. Mając człowieka za zasadniczo współdziałającego z innymi we 
wspólnocie, honorującego elementarny ład nie z przymusu, lecz niejako „z natury”, 
ważny dla dworu elżbietańskiego myśliciel wskazuje jednak, że jednostka nie jest 
w stanie osądzać władcy ani tym mniej stanowić jakiekolwiek normy, które mogła
by uczynić miarami służącymi podobnemu sądowi. Skoro tak, to - choć jest ona 
„pokojowo usposobiona” - nie może korzystać z jakiegokolwiek uprawnienia do 
czynnego opierania się władcy politycznemu, może jedynie - choć niepewnie - od
woływać się do swego sumienia (być może błądzącego) dla uzasadnienia jedynie 
oporu biernego, by nie atakować elementarnego pokoju umożliwiającego innym 
współżycie. Jednak uznając, że ludzie są raczej jak owce czy baranki niźli jak wilki 
lub bestie, Humphrey przyznaję tworzonej przez nich wspólnocie możność osądza
nia, a nawet karania władcy naruszającego ład publiczny i wprowadzającego anar
chię', możności tej, podkreślmy raz jeszcze, nie posiada indywidualny poddany, po
siada ją tylko, wspierając na tym swój „tytuł do tyranobójstwa”, cała wspólnota60.

Interesujące jest jednak i to, że Humphrey, jak niewielu współczesnych mu my
ślicieli politycznych, niemal otwarcie wskazuje podmiot, który korzystałby z opisa
nego uprawnienia, uprzednio orzekając o występności władcy. Nie jest nim z pew
nością każda jednostka, papież ni cesarz, ale nie jest nim także „niższy urząd”. 
Podmiot ten musi się znajdować „wewnątrz” wspólnoty, by mógł działać niejako 
w jej zastępstwie i w jej imieniu, nie zaś w imieniu własnym, ją bowiem ma ewen
tualnie bronić przed władcą kwestionującym wszelki ład. Wydaje się, że eksponu
jąc (jak ongiś Starkey) znaczenie parlamentu uznawanego za ciało, poprzez które 
ujawnia się w pierwszej kolejności „głos Boga”, właśnie ten organ miał dlań stać 
się owym podmiotem władnym korzystać z uprawnienia do detronizowania władcy 
stającego się tyranem. Gdy mówi o „statucie” lub „plebiscycie” wspólnoty, reali
zujących się za pośrednictwem parlamentu, to jednoznacznie łączy je jednak z do
browolnym przyzwoleniem określanym przez wszystkich członków wspólnoty za 

60 Tamże, s. 220.
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pośrednictwem ich ciała przedstawicielskiego. Jednak właśnie w związku z tym 
rozwiązaniem okazuje się, że najistotniejszym momentem dla wyrażenia przez 
wspólnotę przyzwolenia jest chwila uznania nowego władcy, niejako przyjęcia woli 
Boga, który jest ostatecznym źródłem władztwa wybranego władcy. Wspólnota 
działająca poprzez ciało przedstawicielskie pojawia się więc nie w roli zwierzchni
ka wybieranego władcy ani nie w roli źródła jego władztwa, lecz w roli powiązane
go z Bogiem narzędzia Jego raczej niż „ludu”.

Także to rozwiązanie, uchylające problemy występujące w radykalnych pro
pozycjach Ponęta i Goodmana, bo nietraktujące już o człowieku, w tym władcy, 
jako dotkniętym zasadniczym skażeniem umysłu i woli, jako dążącym do znisz
czenia ładu raczej niż do jego utrzymania, nie jest w pełni zadowalające, skoro 
nie wyjaśnia dość jednoznacznie relacji między wolą Boga i jej prezentacją przez 
parlament; nie rozstrzyga pytania, czy „akt uznania” potwierdza jedynie treść woli 
Boga, czy też może zaprzeczyć Jego woli wskazującej - za pośrednictwem reguł 
dziedziczenia korony - kolejnego jej piastuna (w końcu: czy gdyby akt ten prze
czył woli Boga, to czy mielibyśmy wówczas do czynienia z aktem „uznania”?). 
Wydaje się, że mając świadomość istnienia tych kwestii Humphrey godził się na 
uznanie za właściwy moment wyrażenia aktu uznania przez wspólnotę poprzez jej 
przedstawicieli chwilę ustanowienia nowego władcy. Wówczas, choć zmieniając 
porządek dziedziczenia, „zmuszając” niejako Boga do zatwierdzenia aktu wspól
noty (jej przedstawicieli), możliwa była ocena, czy pretendent raczej niż władca 
jest „pobożny” lub „boży” (godly), czy też nie; wówczas jedynie parlament mógł 
„wypowiedzieć posłuszeństwo”, nie dopuszczając go do sprawowania urzędu, nie 
dostarczając mu koniecznej, choć tylko uzupełniającej legitymacji61.

Rozumiejąc cel, ku któremu zmierzał Humphrey (dostarczenie legitymacji kró
lowej), a nawet przyczynę wielkiego zainteresowania jego koncepcjami na dworze 
Elżbiety (raz uznana nie podlega już w istocie ocenie ze strony wspólnoty), może
my wytoczyć dwie tezy. Po pierwsze, musimy być świadomi niejednoznaczności, 
jeśli nie sprzeczności koncepcji Humphrey’a, niepodobna bowiem odnaleźć w jego 
pracy racji, dla których wspólnota miałaby tracić uprawnienie do oceniania władcy, 
będąc głównym obrońcą ładu publicznego i przeciwnikiem anarchii, ewentualnie 
atakowanego lub zaprowadzanej przez „niebożego” (ungodly) władcę; władcę, któ
ry odmawia realizowania powinności względem Boga. Po drugie, nie znajdujemy 
w wypowiedziach angielskiego autora rozbudowanej prezentacji źródeł istnienia 
wspólnoty, zwłaszcza jej zdolności do uznawania władcy „przedstawianego” przez 
Boga przy użyciu reguł dziedziczenia korony. Jedyne rozwiązanie możliwe do 
przyjęcia wiązałoby się z uznaniem, że działając za wspólnotę, choć w jej imieniu, 
parlament jako ciało przedstawicielskie (w istocie w tym względzie nieobejmują- 
cy króla), byłby uzdalniany do oceny „pobożności” władcy i ustalania, czy będzie 
on spełniał powinności względem Boga, przy czym uzasadnienie tej zdolności by-

61 Tamże, s. 214.
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łoby oparte na zobowiązaniu wobec Boga całej wspólnoty, która przecież winna 
stać się „bożą” (godly) i właściwość tę stale realizować. Przy takim rozwiązaniu 
istotnie wspólnota broniłaby celu swego istnienia, a zarazem stawała się podmio
tem uprawnionym (a choćby działającym za pośrednictwem reprezentantów) do 
natychmiastowej detronizacji władcy, który nie dawałby gwarancji koniecznej „po
bożności”. „Powolność” działania Boga, który ewentualnie osądziłby brak „poboż
ności” władcy, dopuszczając - w razie nieistnienia odpowiedniego uprawnienia po 
stronie wspólnoty - do trwania władcy utrudniającego wspólnocie bycie „poboż
ną”, byłaby racją uzasadniającą prawo wspólnoty do pozbawiania tronu kandydata. 
Nie rozwiązuje to jednak kwestii ewentualnej zmiany postępowania władcy po jego 
uznaniu przez wspólnotę i dopuszczeniu go do sprawowania władzy. „Optymizm” 
Humphrey’a zdaje się stanowić w tym przypadku rację uzasadniającą oczekiwane 
rozwiązanie: władca uznany przez wspólnotę, oceniony przez jej przedstawicieli, 
nie zmienia swego postępowania, a pozostając „pobożnym”, spełnia swe powinno
ści wobec Boga, przyczyniając się do utwierdzania „pobożności” podlegającej mu 
wspólnoty.

Ta niezwykła konstrukcja przedstawiona u progu panowania Elżbiety przez 
autora związanego wkrótce z jej dworem ukazuje wyraźnie, jak wielką rolę przy
pisywano niekiedy w angielskiej myśli politycznej tych czasów parlamentowi. 
Humphrey wskazuje, że jedną z oznak tyranii jest utrudnianie przez władcę zbie
rania się ciała przedstawicielskiego, co unaocznia problematyczność jego projektu: 
wszak król (królowa) pozostawał częścią parlamentu, współtworzył ciało przedsta
wicielskie w Anglii, w której panowanie miało walor nie tylko regalny, ale i po
lityczny (by użyć raz jeszcze formuły Fortescue). Znów jedynym rozwiązaniem, 
implicite raczej wynikającym z rozumowania Humphrey’a niż ujawnionym w nim 
bezpośrednio, byłoby przyjęcie, że wspólnota jest z zasady „boża” lub „pobożna”, 
że i w tym przypadku kluczowe znaczenie ma „optymistyczne” założenie przyjęte 
przez myśliciela; że zatem jej reprezentantami mogą być jedynie ci, którzy jak ona 
są „pobożni” lub „boży”, że w końcu niepodobna przyjąć, by jej przedstawicielem 
współtworzącym jej reprezentację mógł być „nieboży” lub „niepobożny” wład
ca. Te ustalenia wskazują raz jeszcze na zasadniczą problematyczność tezy, jako
by Humphrey dopuszczał dominację parlamentu wobec króla; przeciwnie, wydaje 
się, że jego celem było wykazanie, że król nie jest opozycyjny wobec parlamentu, 
ani nie pozostaje obok niego, lecz w nim właśnie realizuje cel charakterystyczny 
dla wspólnoty, działając na rzecz utwierdzania jej „pobożności”. Ten wniosek osta
tecznie przekonuje, że momentem decydującym w jego rozumowaniu była teza, iż 
uzupełniając swój skład, reprezentacja musi zbadać właściwości najważniejszego 
swego elementu, jego odpowiedniość do realizowania celu („chcenia”?) ludu i jego 
przedstawicielstwa, ostatecznie zaś przyznać pretendentowi miejsce w swoim skła
dzie lub nie odpowiednio do woli Boga.

W Optimates sive de nobilitate, przełożonym na angielski już trzy lata po łaciń
skim wydaniu z 1560 r. i opublikowanym pod tytułem The Nobles or of Nobility, 
Humphrey kontynuuje dzieło uzasadniania stanowiska nowej monarchini, ujaw
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niając nie tylko większe zainteresowanie rolą odgrywaną przez wyższe warstwy 
społeczeństwa niż przez wspólnotę jako całość (tak interesującą go w poprzednim 
dziele), ale także kładzie akcent na znaczenie sądownictwa angielskiego oraz udział 
w nim i przynależność do wyższych warstw królowej. Humphrey ukazuje się tu
taj nie tyle jako umiarkowany polemista protestanckich radykałów politycznych, 
ile jako kontynuator (choć tylko w pewnym zakresie) humanistów aktywnych za 
Henryka VIII, broniący hierarchii jako kluczowego elementu ładu społecznego, 
a zarazem kojarzący ją z wartością moralną jako uzupełnieniem (a nie przeciwsta
wieniem) dziedziczności tytułu, z cnotliwością bardziej nawet niż z aktywnością. 
Nie tylko kierując „bożą” wspólnotą, ale także będąc częścią arystokracji, Elżbieta 
z pewnością nie będzie w stanie przemienić się w tyrana. Raz uznana przez wspól
notę jako monarchini, uzyskuje ona gwarancję realizowania powinności wobec 
Boga i podlegającej jej wspólnocie dzięki odpowiedniemu wykształceniu dzielno
ści moralnych, które są wciąż wzmacniane przez udział w elicie „ukształconych” 
humanistycznie członków arystokracji. Co więcej, realizując swe powinności przez 
udział w sądownictwie, dodatkowo kształtuje świadomość granic, w jakich może 
poruszać się wola każdej jednostki pozostającej częścią „pobożnej” wspólnoty, 
a uczestnicząc w życiu arystokracji, zyskuje z jej strony pomoc i nie pozostaje osa
motniona, co mogłoby pchnąć ją w kierunku tyranii (w związku z tym pozostaje 
ważna kwestia, która w latach 60. XVI w. stała się bodaj kluczowym problemem 
politycznym w Anglii, mianowicie problem swobody wypowiedzi doradców kró
lowej, zarówno w Tajnej Radzie, jak i w obu izbach parlamentu, powiązana z za
gadnieniem relacji między Radą Królewską i parlamentem oraz podejrzeniami kie
rowanymi pod adresem niektórych doradców o zainteresowanie nie tyle sprawami 
Korony, ile partykularnymi punktami widzenia, aż do podejrzeń o zdradę stanu; 
skądinąd u schyłku panowania Elżbiety związane z tymi podejrzeniami zestawie
nie publiczne-prywatne stało się zabiegiem retorycznym często stosowanym także 
przez królową, określającym zjawiska obserwowane w rzeczywistości, a tak kry
tycznie oceniane przez tych, którzy zabiegali o zachowanie jedności).

„Wędzidło” (bridle, by użyć terminu charakterystycznego dla szesnastowiecz- 
nej francuskiej „myśli konstytucjonalistycznej”) rady złożonej z należycie „kształ
conych” przyjaciół-arystokratów miało powstrzymywać władczynię przed nego
waniem „pobożności” właściwej wspólnocie i jej najwyższej warstwie (kojarzonej 
głównie z prawnikami sądów królewskich) wzywanej pośrednio do porzucania ka
tolicyzmu, utrudniającego, jeśli nie uniemożliwiającego przez wiązanie władz mo
ralnych człowieka z normami „narzucanymi z zewnątrz”, należyte kształtowanie 
dzielności moralnych. Podobnie jak u Elyota, tak wiele miejsca poświęcającego kil
kadziesiąt lat wcześniej zagadnieniu należytego wykształcenia nie tylko monarchy, 
ale i urzędników, akcent położony jest więc na znaczenie odpowiedniego ukształ
towania władz poznawczych, a zwłaszcza moralnych tych, którzy uczestniczyć 
mieli w ustalaniu kierunków działań Korony i decyzji kojarzonych z nią raczej niż 
z monarchinią. Ten ważny, a zbyt rzadko dostrzegany element rozumowania elżbie- 
tańskich myślicieli, wiążący kwestie należytego wykształcenia i bezinteresownego 
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nakierowania uwagi na sprawy ogólne, wspólnoty lub rzeczypospolitej, w wielkiej 
mierze wiązał się ze wzmiankowaną już problematycznością rządów sprawowa
nych przez kobietę. Mimo starań podejmowanych przez Elżbietę i przemian do
konujących się w kilku obszarach zwłaszcza od lat 70. XVI w., należycie ukształ
towani doradcy i inni członkowie „bożej” wspólnoty kierować mieli swą lojalność 
raczej ku Koronie niźli ku osobie „słabego” władcy; Elżbieta z kolei miała współ
uczestniczyć w realizowaniu woli Boga przez cnotliwą arystokrację oraz przez roz
tropnych szafarzy sprawiedliwości.

Humphrey i inni jej zwolennicy przewidywali ten kierunek rozumowania, 
a znając ówczesną publicystykę, mogli też oczekiwać, że nie będzie ona w stanie 
potwierdzać tezy wypowiadanej i realizowanej przez jej ojca, Henryka VIII, dla 
którego lojalność odnoszona była do imperium spoczywającego nie tyle w Koronie, 
ile w osobie jej piastuna. Chociaż Elżbieta korzystała z władzy pochodzącej nie 
od człowieka, lecz ostatecznie od Boga, to zdaniem większości brytyjskich histo
ryków zmuszona była relacjonować ją nie do swej osoby, lecz właśnie do Korony 
królestwa62. By wzmocnić stanowisko Elżbiety, Humphrey eksponował związek 
urzędu raczej niż osoby z wolą Boga, kojarzego ze starotestamentowym Jahwe, 
wspomagającym także jednak osobę królowej w dziele wyprowadzania „pobożnej” 
wspólnoty z „ciemnych czasów” panowania jej katolickiej siostry, jak ongiś wspo
magał Mojżesza, gdy ten wyprowadzał lud wybrany z niewoli egipskiej63. Także 
jej wspólnota wydawała się być „wybraną przez Boga”, stanowić wzorzec wspól
noty „pobożnej”, tak dramatycznie doświadczanej prześladowaniami „Krwawej 
Marii”. W niej, niby w idealnej wspólnocie wyzwalanej ongiś przez More’a od 
stronniczości, występności i konfliktów, choć z pewnością nie tak jak u niego ega
litarnej, współdziałanie poszczególnych warstw miało być niemal doskonałe, skoro 
szlachta (arystokracja) służyć miała gminowi, ten zaś winien był jej wdzięczność; 
skoro szlachta wymierzała sprawiedliwość, a gmin był jej bezwyjątkowo posłusz
ny; skoro szlachta rządziła nie „bestiami”, lecz wolnymi ludźmi, ci zaś z przekona
niem poddawali się kształtowaniu dzielnych moralnie, znających cel istnienia całej 
wspólnoty, dążących bowiem do „pobożności”, stawania się „bożym” każdego jej 
członka (w tym także - na pierwszym z pewnością miejscu - królowej, będącej 
wzorcem cnotliwości i „pobożności” chrześcijańskiej), dzięki czemu każdy pozo
stawać mógł w słodkiej więzi z chwałą Chrystusa, chwałą królestwa i własnym bez
pieczeństwem64.

62 Zob. zwłaszcza J. Guy, The rhetoric of Counsel in Early Modern England, [w:] Tudor 
Political Culture, red. D. Hoak, Cambridge 1995, głównie s. 302-310 z przywoływaną tam li
teraturą. Guy wskazuje również, że o ile Henryk komunikował się z poddanymi bezpośrednio, 
o tyle jego córka czyniła to głównie za pośrednictwem Tajnej Rady i parlamentu i to mimo za
chowywania „ograniczonej samodzielności”.

63 L. Humprey, The Nobles or the Nobility, k. Bi oraz Bii. v.
64 Tamże, k. Diii r-Div v. Interesującą prezentację stanowiska Humphrey’a przedstawia 

A. N. McLaren w pracy Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 120-133 (ta sama 
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Wskazane w przywołanym fragmencie dzieła Humphrey’a z 1560 r. powiąza
nie trzech poziomów: Boga, królestwa i jednostki, było wielce charakterystyczne. 
Było ono takim nie tylko dla wypowiedzi apologety początków monarchii elżbie- 
tańskiej, ale także dla uczestników szerszego nurtu identyfikowanego jako republi
kański, który za panowania Elżbiety miał się na tyle znacząco rozwinąć, że uzasad
niona jest teza - w wielkiej mierze nawiązująca do pracy analizowanego wkrótce 
i wiele zawdzięczającego Humphrey’owi Thomasa Smitha - o republikańskim cha
rakterze monarchii elżbietańskiej65; charakterze, który miał już ukazywać w swej 
pracy z 1559 r. John Aylmer, eksponując istniejący w Anglii ład instytucjonalny, 
miarkujący słabości każdego piastuna Korony niezależnie od jego płci ze względu 
na „mieszany” charakter (realizowany przez władcę oraz jego „doradców poboż
nych a prorockich” działających w „bożej wspólnocie”) oraz zawarty w prawie po
spolitym ład normatywny zgodny z prawem Bożym i powszechnie respektowany 
(tak przez monarchinię i jej doradców, jak i przez wszystkich pozostałych podda
nych). Aylmer miał już przekraczać „czysto prowidencjalistyczny” argument for
mułowany m.in. przez Johna Knoxa i naśladujących go protestantów, zbliżając się 
wręcz do tezy, iż to nie prawo rządzi królem, lecz na odwrót: władca jest pierwszy 
wobec norm. Wprawdzie w jego przekonaniu Anglia stanowi imperium (empire), 
w którym „wspólnota ogranicza poczynania władcy”, a jej rząd nie jest jedynie 

autorka wskazuje na znaczenie, jakie dla Elżbiety miało „prowidencjalistyczne” uzasadnienie 
jej panowania oraz korespondujące z nim, a wspominane już przez nas, powoływanie się na 
przykład Debory: także Elżbieta miała zatem być „wysłanniczką” Boga i Jego „pomazańcem”, 
działać w kraju i za granicą na rzecz „prawdziwej religii” dzięki stale jej udzielanemu błogosła
wieństwu Boga, władać mężczyznami stanowiącymi „ciało polityczne”, którego ona miała być 
głową, nie dopuszczając - po raz kolejny zaznaczmy jednak napięcie występujące w tym zakre
sie - by jej doradcy aktywni w Tajnej Radzie lub parlamencie - mieli nią kierować jako „starsi” 
lub występujący w roli starotestamentowych „proroków”; ostatni element jest również istotny, 
jako że w tym okresie, w latach 60. i 70., obok zagadnienia „pobożności” (godly) odnoszonego 
tak do wspólnoty, jak do władcy, niezwykle aktualne miało być zagadnienie „pobożnej i proroc
kiej rady” (godly and prophetic counsel), eksponowane zwłaszcza w związku z dyskusją o grani
cach swobody wypowiedzi członków zarówno Tajnej Rady, jak i parlamentu - tamże, s. 45-47).

65 P. Collinson (The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I, s. 411-422), a za nim 
A. N. McLaren (Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 44-48) utrzymują, że potę
gująca się zwłaszcza w latach 80. XVI w. obawa o destabilizację królestwa, powodowana z jed
nej strony przez niezadowolenie purytanów, z drugiej zaś przez wspieranie pretensji katolików 
przez papieża i Hiszpanię, wyraźnie osłabiła tendencję republikańską, wzmocniła natomiast 
zainteresowanie rozmaitymi uzasadnieniami absolutystycznymi, znajdowanymi osobliwie w li
teraturze francuskiej (zob. również J. H. M. Salmon, The French Religious Wars in English 
Political Thought, Oxford 1959, zwłaszcza s. 15 i n., gdzie autor, zwracając uwagę na trzy głów
ne uwarunkowania zainteresowania dorobkiem publicystów francuskich: niezwykły szacunek, 
jakim darzono kulturę ich kraju, podobieństwo poszukiwań w zakresie relacji między Kościołem 
i państwem, wraz z tendencją erastiańską, wreszcie stosunek Anglii do dramatycznych wydarzeń 
rozgrywających się w trakcie prowadzonych za kanałem wojen religijnych, eksponuje mnogość 
przekładów dokonywanych na język angielski po 1585 r.).
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Monarchią [...], lecz posiada formę uwzględniającą wszystkie trzy [formy „czyste”, 
tj. monarchiczną, arystokratyczną i republikańską lub demokratyczną], w których 
tkwi lub powinno tkwić coś, co stanowi władzę. Jeśli więc, dodawał, parlament, tj. 
senat (Senate) i gminy (commons), korzystają ze swoich przywilejów, to król nie 
może bez nich rządzić. Ustalone w kraju „rządy prawa” gwarantować miały, że na
wet korzystając z własnych prerogatyw (sądzenie, stanowienie o wojnie i pokoju, 
wydawanie zarządzeń bez udziału „senatu”), władca nie podejmował arbitralnych 
decyzji, bowiem ograniczenia normatywne uzupełniały ograniczenia instytucjo
nalne kojarzone również z pozycją sędziów sądów królewskich, sędziów pokoju 
i „innych urzędników”, jak kanclerz Korony, a także szlachty, biskupów, doradców 
zasiadających w Tajnej Radzie i członków parlamentu; zaniechania tych grup w za
kresie spełniania ciążących na nich obowiązków miały być przyczyną przekracza
nia przez królową Marię jej monarchicznej pozycji, określonej przez formę miesza
ną i ład normatywny („zadawnioną konstytucję królestwa”); na ich członkach ciąży 
zatem większa odpowiedzialność za dopuszczenie do tyranii za jej czasów niźli na 
niej samej66.

66 J. Aylmer, An Harborowe for Faithfull and Trewe Subiectes..., k. H3 i n. Zob. w szcze
gólności M. Mendle, Dangerous Positions: Mixed Govemment, the Estâtes of the Realm, 
and the Making of the „Answer to the six propositions”, Tuscaloosa, Ala. 1985, s. 49 i n. oraz 
A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 88 i n. Mimo tak jednoznacz
nie „konstytucjonalistycznej” treści streszczonego wywodu Aylmera, niektórzy badacze dostrze
gają w nim nade wszystko polemistę Knoxa i apologetę „tendencji absolutystycznej” (zob. np. 
C. Morris, Political Thought in England..., s. 78-79). Przypominając rozważania Manninga na 
temat ograniczenia funkcji parlamentu i synodów do roli li tylko doradczej, a nie władczej za 
panowania Tudorów jako władców absolutnych, warto dodać, że zdaniem tegoż historyka to lan- 
dlordowie wpływali w istocie na monarchów już w wiekach średnich, by przejęli oni władzę nad 
Kościołem, dążąc do zerwania z państwem średniowiecznym; mimo przyjęcia odmiennej formy, 
„Nowa Monarchia” opierała się na tej samej bazie społecznej, co wyjaśnia wciąż eksponowaną 
w literaturze ciągłość Anglii wieków średnich i wieku XVI. Decydującym elementem tej ciągło
ści było przetrwanie parlamentu, który utrzymywał pozycję landlordów jako warstwy współrzą
dzącej wraz z gentry za pośrednictwem parlamentu. Co ważne, klasa rządząca nie była zlepkiem 
luźnych, lokalnych oligarchii, ale była klasą mającą zrozumienie dla ogólnych interesów i mają
cą poczucie solidarności narodowej. Ta wspólnota interesów i poczucie narodowościowe stały 
ponad różnicami lokalnymi i gospodarczymi i odegrały istotną rolę w ustanowieniu absoluty- 
stycznego państwa za Henryka VIII i Elżbiety (B. Manning, Szlachta, lud i ustrój, s. 441-442).

6. Gdy mowa o „warstwie eklezjalnej”, to obrony Kościoła anglikańskie
go podjęli się w pierwszej kolejności ci autorzy, którzy wkrótce po śmierci Marii 
Tudor wrócili z kontynentu. Bodaj największe znaczenie zyskał wśród nich John 
Jewel, obok Goodmana i Ponęta (o których wspomnimy w szkicu poświęconym 
stanowiskom protestanckim), Grindala i Sampsona, Anthony’ego Cooke’a i Edwi
na Sandysa ważna postać wśród wychodźców z czasów katolickiej monarchini, 
jak pozostali marzący o tym, że Anglia stanie się krajem protestanckim, nawet po 
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otrzymaniu stolca biskupiego informujący Bullingera i Vermigliego o niezadowole
niu z kierunku zmian zapowiadanych przez królową, nigdy jednak publicznie nie- 
zaznaczający swego „biernego oporu”, lecz eksponujący wykonywanie ciążących 
na nim obowiązków67. Jewel prowadził wiele polemik tak w obronie episkopalnego 
ustroju Kościoła Anglii, jak i na rzecz osobliwego kierunku teologicznego przyję
tego w nim, zwracając się zarówno przeciwko rzymskim katolikom (od początku 
aktywności), jak i przeciwko purytanom (po 1570 r.), wytaczając zresztą przeciwko 
obu stronom takie same zarzuty, zwykle orientujące się na argument o „tradycjonal
nym” i „precedensowym” walorze ładu normatywnego ustalającego się w Anglii od 
czasów henrycjańskich, a rozstrzygającego również relację między władcą świec
kim i Kościołem oraz jego hierarchami i synodem narodowym68. Do jego najważ
niejszych dokonań, obok cieszących się wielkim uznaniem homilii i odbijających 
się szerokim echem wypowiedzi epistolamych, formułowanych m.in. w związku 
z posiedzeniami Soboru Trydenckiego, należą trzy większe prace, z których naj
ważniejsza jest bez wątpienia Apologia Ecclesiae Anglicanae (napisana po łacinie 
prawdopodobnie pod koniec 1561 r., przełożona niemal natychmiast na angielski 
najpierw prawdopodobnie przez arcybiskupa Parkera w 1563, a następnie w 1564 r. 
przez matkę filozofa Francisa Bacona i drugą żonę jednego z najbliższych współ
pracowników Elżbiety Sir Nicholasa Bacona (1510-1579, blisko związanego z Wil
liamem Cecilem, cieszącego się zaufaniem tak różnych władców, jak Edward, 
Maria i w końcu Elżbieta); pozycje tłumaczy i prędkość ich prac świadczą o randze 
nadawanej temu dziełu), zaś nieco mniej istotne A View of a Seditous Bull (napisa
na w odpowiedzi na bullę ekskomunikującą Elżbietę z 1570 r.) oraz An Answer to 
Certain Frivolous Objections against the Government of the Church of England 
(wymierzona przeciwko podjętej w 1571 r. przez prezbiterian próbie zanegowania 
w parlamencie ustroju Kościoła anglikańskiego opartego na trzech stopniach hie
rarchii episkopalnej).

67 G. W. J e n k i n s, John Jewel and the English National Church..., s. 56.
68 Zob. nade wszystko W. M. Southgate, John Jewel and the Problem of Doctrinal 

Authority, Cambridge, Mass., 1963, s. 42-86. Southgate sugeruje, że omawiany w innym szkicu 
Richard Hooker miał przejąć te argumenty wprost od Jewela. Zob. nadto F. H. Woodhouse, 
The Doctrine of the Church in Anglican Theology, 1543-1603, London 1954.

Kluczowy argument używany przez Jewela w polemikach był podobny do 
tego, jaki stosował Humphrey (skądinąd autor pierwszej biografii biskupa zmarłe
go już w 1571 r.): zwierzchnictwo w Kościele Anglii spoczywa w rękach „bożej” 
(godly) monarchini, stanowi jednak następstwo ewolucji, na którą przyzwolił Bóg 
w odniesieniu do partykularnego Kościoła, podobnie jak inne cieszącego się auto
nomią zwłaszcza w zakresie ustaleń dotyczących ustroju. Elżbieta, choć nie była 
„Najwyższą Głową”, lecz jedynie „Najwyższym Zarządcą” Kościoła Anglii rów
nież była „bożym zwierzchnikiem”, gdyż honorowała granice wyznaczane jej woli 
przez Słowo Boże. Duchowieństwo nie czerpało jednak upoważnienia do działania 
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ani od niej, ani od Korony, lecz bezpośrednio od Boga (co w każdym przypadku 
odpowiadało zresztą woli królowej), umacniając tym samym jej zwierzchnictwo 
i wraz z nią prowadząc dzieło należytego porządkowania życia Kościoła. Argument 
ten wskazywał, że ani władca, ani hierarchowie duchowni nie mają tytułu, w udzie
laniu którego w jakiejkolwiek formie miałby udział papież: ich tytuły były powią
zane wprost z jedynym Bogiem, a niezasadność pretensji papieskich łączyła się 
z ważną tezą, iż ich obecność świadczy o pełnej niezależności Kościoła Anglii gło
szącego „prawdziwą doktrynę religijną”, jedyną, która w pełni odpowiada Słowu 
Bożemu i porządkowaniu jego spraw wyłącznie przez królową wraz z hierarchami. 
Jewel przedstawiał w swych pismach treść doktryny tego Kościoła, niewiele odbie
gającą od kanonicznych ustaleń Soboru Nicejskiego, wyraźnie mniej rozbudowaną 
niż doktryny rzymskokatolicka i poszczególnych Kościołów reformowanych, opie
rającą się w pierwszej kolejności na rozważaniach Ojców Kościoła, a nawet odpo
wiadającą ograniczonej, jeszcze teologicznie nierozbudowanej doktrynie Kościoła 
pierwotnego.

Rozbudowane polemiki, jakie Jewel toczył w obronie Kościoła Anglii o tak 
określonej doktrynie, znajdującej wyraz m.in. w 39 artykułach, z atakującymi go 
katolickimi polemistami przebywającymi już wówczas za granicą, głównie w Lo
uvain i Antwerpii, są niezmiernie zajmujące69. Szczególnie ważna jest polemika 
z Thomasem Hardingiem, ongiś spowiednikiem Stephena Gardinera i jego protego
wanym przebywającym poza granicami Anglii od końca 1559 r. Polemika dotyczy
ła odmowy złożenia przysięgi na wierność królowej jako zwierzchnikowi Kościoła 
narodowego, gdyż i Harding, i Jewel, podobnie jak Grindal i inni hierarchowie 
Elżbiety ustanowieni po śmierci Marii, przyjmowali stanowisko erastiańskie. 
Główny punkt sporu przez nich toczonego, nie w obszarze mniej interesującej nas 
teologii czy eklezjologii, lecz w odniesieniu do zagadnienia ustroju Kościoła w je
go relacji do władcy świeckiego, wiązał się z nieobecnością papiestwa tak w relacji 
do władcy, jak i w relacji do hierarchów. Zdaniem Jewela, nieobecność ta stano
wi podstawę samodzielnego kształtowania przez władcę wraz z duchowieństwem 
ustroju „Kościoła bożego” właściwego „bożej” wspólnocie politycznej; konstruk
cja ta, jak zauważał Harding, jest pozornie tylko poprawna, bo uznana przez Boga 
ewolucja, która doprowadziła do ustroju właściwego Kościołowi Anglii, wyniosła 
władcę świeckiego ponad hierarchów duchownych. To prawda, że hierarchowie nie 
otrzymywali tytułu od władcy świeckiego, lecz od Boga, jednak to władca uzyskał 
i zachowywał wobec Kościoła prymat jurysdykcyjny, a w wielkiej mierze również 
- choć niejednoznacznie artykułowany - prymat nauczycielski. Dlatego doktryna, 
ograniczona w zestawieniu z doktrynami innych Kościołów, nie była dziełem je
dynie duchowieństwa, lecz także władcy świeckiego, a jeśli zważyć sposób wyko

69 Zob. na ten temat interesujące i bardzo rozbudowane rozważania J. E. Booty’ego po
mieszczone w monografii A Apology of the Church of England by John Jewel, Ithaca, NY 1963, 
passim.
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nywania przez niego zwierzchnictwa uzasadniającego zmuszanie do opuszczania 
kraju krnąbrnych duchownych, to doktryna ta była nade wszystko jego dziełem. 
Być może Jewel pogodził się z prymatem władzy świeckiej nad Kościołem w roz
maitych jego aspektach podczas pobytu w Zurychu, być może pozostał przy tych 
ustaleniach, które jako oksfordzki student śledził za panowania Henryka VIII, nie 
budzi jednak większych wątpliwości jego przywiązanie do tych zasad i jego na nie 
zgoda, podobnie jak nie budzi wątpliwości ani jego przywiązanie do głównych za
sad protestanckich (co potwierdza jego udział w dyspucie z 1559 r., w której bronił 
przeciw „teologom trądycjonalistycznym” z czasów Marii tez o sprzeczności z wy
maganiami Pisma Świętego liturgii w języku obcym danemu ludowi, uprawnie
niu każdego partykularnego Kościoła do ustanawiania własnego ustroju, wreszcie 
o błędach w katolickiej Mszy Świętej), ani jego sprzeciw wobec traktowania przez 
katolików biskupstwa jako szczególnego sakramentu70.

70 G. W. Jenkins, John Jewel and the English National Church..., s. 60-69.
71 Tamże, s. 85-91.

Najistotniejszym jednak elementem pojawiającym się w polemikach toczonych 
przez Jewela jest ten, który potwierdza jego zainteresowanie głównym tematem po
szukiwań tak wielu chrześcijańskich humanistów pozostających w Kościele katolic
kim. W Apología Ecclesiae Anglicanae Jewel jako najważniejszej racji kierowanej 
przeciwko katolikom używa tezy o odzyskanej jedności przez Kościół Anglii; jed
ności, której brak zwłaszcza w Kościele „papistów”, gdzie skotyści walczą z tomi- 
stami i franciszkanie z dominikanami, co wskazuje na istnienie w nim rozmaitych 
„fakcji”. W Kościele takim jak rzymski, mimo istnienia w nim hierarchii wieńczo
nej przez papieża, nie może być więc prawdy: wielość punktów widzenia sprawia, 
że „prawda” staje się nieosiągalna, stanowi ewentualnie cel, na który każda z „fak
cji” stale się powołuje nawet wówczas, gdy - jak w Trydencie - zbiorą się repre
zentacje każdej lub wielu z nich. Tymczasem Kościół Anglii zachowuje jedność. 
Wbrew zarzutom katolików nie grzeszy „nowością”, nie jest kolejnym Kościołem 
reformowanym lub protestanckim, lecz właśnie Kościołem docierającym do tych 
treści, które spory różnych „fakcji” przesłoniły w Kościele rzymskim. W Kościele 
Anglii panuje zgoda co do głównych treści doktrynalnych (jak widzieliśmy, nader 
ograniczonych) w szczególności dzięki opiece „bożego” władcy świeckiego jako 
jego zwierzchnika współdziałającego z duchowieństwem czerpiącym swój tytuł 
wprost od Boga. W wywodzie Jewela pojawia się też wiele argumentów przeciwko 
zarzutom o herezję lub schizmę anglikanów, opartych jednak zasadniczo na jed
nym przeświadczeniu, iż to katolicy raczej niż anglikanie zanegowali oryginalną 
doktrynę Kościoła pierwotnego, porzucili treści ewangeliczne, sytuując ponad nimi 
Tradycję uwzględniającą wielość punktów widzenia, ale przez to wprowadzającą 
napięcia do doktryny. Biskup Londynu wskazywał więc, po raz kolejny eksponując 
moment jedności, że jedno jest tylko źródło, którym powinni się kierować zarówno 
władcy świeccy, jak i „synody regionalne” - Biblia71, negowane nie tylko przez ka-
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tolików, ale także przez protestantów, choć bowiem i oni wskazywali na Biblię jako 
źródło jedyne, to nie trwali w jedności, lecz odnawiali rozmaite błędne koncepcje 
teologiczne, dawno już dyskutowane w Kościele chrześcijańskim; nie tylko porzu
cili wspólnotę z Kościołem rzymskim, ale i wciąż się dzielili w związku z dawno 
rozstrzygniętymi już, a przez nich wznawianymi sporami.

W innych pismach, w których wyraźnie przechodził ze stanowiska bliskiego 
koncyliaryzmowi (wiązanemu jednak z tezą o prymacie synodów prowincjonal
nych tak wobec papieża, jak i soboru powszechnego) ku stanowisku jednoznacz
nie erastiańskiemu, Jewel eksponuje element umiarkowanej zmiany, dopuszcza
ny już przez twórcę stanowiska uzasadniającego wyższość soboru nad papieżem, 
tj. Gerson’a. W przekonaniu hierarchy Kościoła Anglii zmiana - z pewnością 
konieczna, by możliwy stał się powrót do utraconej jedności Kościoła pierwot
nego - nie mogła zostać przeprowadzona ani przez papieża, ani przez sobór po
wszechny, nieodmiennie współdziałający z papieżem, choćby uznając się za jego 
zwierzchnika. Dla przeprowadzenia zmiany konieczne było porzucenie związku 
z papiestwem, nieczekanie na orzeczenia niezdolnego do zerwania związku z nim 
soboru powszechnego. Zmian mogły dokonać dwa podmioty niezwiązane z oby
dwoma spojonymi ze sobą organami Kościoła powszechnego: „boży” władca jako 
„charyzmatyczny przywódca” (którego, jak ongiś, gdy biskupi nie spełniali swych 
powinności, Bóg miał „wzbudzić”72) oraz synod lokalny. Połączenie starań księ
cia jako gwaranta jedności i jednolitego kierunku reformy, nieznającego „fakcji” 
i zwalczającego próby ich tworzenia, oraz biskupów również nie podzielonych 
na „fakcje” miało zapewnić jedność w Kościele nieuzasadnianą wprawdzie przez 
Tradycję rzymską, wymaganą jednak przez słuszność {equity}-, słuszność przywo
ływaną otwarcie przez Jewela przeciwko wszelkim próbom uzasadnienia prymatu 
norm prawa kanonicznego ustalanych przez Kościół rzymski, niezależnie od tego, 
czy uosabiany przez papieża, czy też przez sobór powszechny.

72 Zob. szerzej tamże, s. 103.
73 W związku z obradami Soboru Trydenckiego, Jewel po raz kolejny staje w obronie 

Kościoła Anglii jako „Kościoła bożego”, jednoznacznie krytycznie oceniając zgromadzenie 
biskupów Kościoła rzymskiego jako pozostające pod wpływem papieża. Zarówno sobór po
wszechny, jak i jego głowa przeciwstawiani są „bożemu synodowi angielskich biskupów” (godly 
synod of English bishops), którzy prawdziwie i słusznie reformują religię, pozostając pod opieką 
swej monarchini.

Po wydaniu przez papieża Piusa V bulli ekskomunikującej królową, zatem po
nad dziesięć lat po objęciu przez nią tronu, Jewel - już doświadczony polemista, 
wielekroć odpowiadający na krytyki katolików - podjął po raz kolejny atak na pre
tensje papiestwa do zwierzchnictwa nad władcami świeckimi73. A View of Seditious 
Bull wnikliwie przedstawia kwestię powinności ciążących na „bożym” i dlatego 
charyzmatycznym władcy świeckim, wiążąc je w pierwszej kolejności z zobowią
zaniem do przyczyniania się do „dobra bożej wspólnoty” i jej Kościoła. Po do
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świadczeniach pierwszej dekady panowania Elżbiety, jej biskup wysoko ocenia wy
pełnianie przez nią powinności „bożej monarchini”, uznając, że bulla jest niczym 
więcej, jak tylko dokumentem, który bezzasadnie podżega poddanych, członków 
„bożej” wspólnoty, przeciwko jej „bożej” królowej dzierżącej tytuł nie z papieskie
go nadania, lecz dzięki dziedzicznej legitymacji potwierdzonej przez Boga i przed
stawicieli wspólnoty. Nazywając Elżbietę podobną do innych „bożych” wład
ców: Mojżesza, Dawida i Salomona z jednej strony, Konstantyna, Walentyniana, 
Gracjana, Teodozjusza, Arkadiusza, Honoriusza i innych bożych cesarzy z drugiej, 
a nawet dodając, że Bóg nakazał jej strzec zapisów z obydwu tablic Dekalogu (i tej, 
na której zostały określone powinności religijne, i tej, która zawiera „powinności 
cywilne”), jednoznacznie potwierdził prerogatywy monarchini zawsze działają
cej zgodnie z miarami legalności, z tym, co Pan Bóg czynić jej nakazał. Jej maje
stat wobec poddanych jest majestatem najwyższego zarządcy (supreme governor). 
W Jej królestwie biskupi są jej poddanymi, Ona bowiem rządzi, gdy biskupi winni 
są okazywać Jej posłuszeństwo. [Nawet wówczas] gdy rozstrzygnąć należy kwestię 
dotyczącą wprost służby Bogu albo kontrowersję w sprawach duchowych, to Ona 
rozkazuje i wskazuje swoim uczonym teologom właściwe rozwiązanie74.

74 J. Jewel, Seditious Bull, [w:] tenże, The Works of John Jewel, red. J. Ayre, t. IV, Parker 
Society 1845-1850, s. 1145.

75 Cyt. za: G. W. Jenkins, John Jewel and the English National Church..., s. 195.
76 Tamże, s. 195.
77 Jest to ciekawy element rozumowania Jewela zważywszy, że zasadniczo trwał on przy 

„teologicznej racji” przemawiającej za bezwarunkowym posłuszeństwem chrześcijan wobec 

Stanowisko to utrzymał Jewel do końca życia, nie tylko broniąc go przeciw
ko katolickim polemistom, ale także korzystając z niego w atakach kierowanych 
pod adresem anabaptystów i purytanów. Jego istotę można podsumować krótko: 
wspólnota chrześcijańska jest Kościołem, w którym zachowywany jest pokój. 
Odpowiedzialność za utrzymanie pokoju ciąży na księciu, na tym zatem, który ma 
obowiązek podtrzymywania prawa Bożego spisanego na dwóch tablicach, zarówno 
na tej [tablicy], która reguluje sprawy religijne, jak i na tej, która określa dobry 
porządek. Ponieważ on jest głową ludu, nie tylko commons i świeckich, ale także 
duchownych i kleru75. Wypowiedzi Jewela przekonują po raz kolejny, jak wielką 
rolę w retoryce początków panowania Elżbiety I odgrywała warstwa „pobożności” 
lub „bliskości Boga” tak władcy (czy aż charyzmatycznego?), jak i wspólnoty, do 
której odnosił swe działania, a nie tylko - co zdaniem Jenkinsa często zdarzało się 
w wypowiedziach protestanckich duchownych - „urzędów”76. Jednak przekonują 
one również o tym, że podobnie jak Humphrey Jewel pozostawał pod wpływem 
swoistego „elitaryzmu”, prawda - nieodnoszonego do świeckich, osobliwe do sę
dziów królewskich, lecz do hierarchów Kościoła Anglii, dbających wespół z „bożą 
monarchinią” o to, by poddani dążyli w jedności ku celom właściwym członkom 
„bożej wspólnoty”, których należy kształcić, by świadomie okazywali posłuszeń
stwo przewodnikom77.
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Być może inny nieco kierunek, mniej „elitarny” Odnajdziemy u tych elżbietań- 
skich autorów angielskich, których kojarzy się z tzw. tendencją republikańską.

7. Jeszcze do niedawna historycy angielskiej myśli politycznej niemal zgodnie 
utrzymywali, że republikanizm pojawił się w niej dopiero około połowy XVII w., 
gdy ogłosili swe pisma John Milton, Marchamont Nedham, James Harrington i Al- 
gemon Sidney. Jednak w ostatnich dekadach teza ta - głoszona przez tak znamie
nitego badacza, jak Perez Zagorin -jest coraz częściej podważana, jako że zalążki 
republikańskiego stylu myślenia odnajduje się nie tylko w pismach św. Thomasa 
More’a, ale także w wypowiedziach innych autorów działających pod rządami 
Henryka VIII, oraz autorów aktywnych za panowania Marii I i Elżbiety I. Tym sa
mym neguje się przekonanie, iż przed wojną domową, jaka wybuchła w XVII w., 
nie pojawiały się elementy republikańskiego stylu myślenia przed zgładzeniem 
Karola I Stuarta, a to ze względu na siłę „tendencji absolutystycznej” za Tudorów 
i pierwszych Stuartów. Stanowisko poddawane krytyce miało jednak głębsze uza
sadnienie: jak wykazał Skinner, co najmniej do lat 70. XVI w. wśród angielskich 
historyków myśli politycznej dominowało przekonanie, zgodnie z którym histo
ria idei jest „wtórna”, zależna od historii politycznej i nie wywiera na nią zasad
niczego wpływu, lecz jedynie opowiada o kategoriach, koncepcjach i ich uzasad
nieniach pojawiających się z potrzeby wywołanej przez przełomowe wydarzenia 
historii politycznej. Pogląd ten, podważany przez Batterfielda, Dunna, Pococka 
i właśnie Skinnera, znajdujących u źródeł swych argumentów spostrzeżenia Lorda 
Actona, ustępuje miejsca innemu, iż to idee mają raczej konsekwencje w sfe
rze politycznej niż są wobec wydarzeń w niej zachodzących wtórne. Spoglądając 
z tego punktu widzenia, zapowiadający raczej niż wieńczący zgładzenie króla 
Karola republikanizm, zaczęli analizować przede wszystkim badacze należący do 
kręgu „szkoły historii idei w Cambridge”. Wykazali oni, że myślenie republikań
skie, w wielkiej mierze nawiązujące do stanowisk wypracowanych przez myśli
cieli renesansu włoskiego, zwłaszcza Machiavellego i Contariniego (a w pewnej 
mierze także Wawrzyńca Goślickiego, którego dzieło o rzymskim senacie Anglicy 
znali pod koniec epoki elżbietańskiej niemal tak dobrze, jak Księcia i Rozważania 
o pierwszym dziesięcioksięgu historii Rzymu Tytusa Liwiusza Machiavellego), po

władcy politycznego. Posłuszeństwo to, wymagane od każdego poddanego, co wykluczało moż
liwość przyjęcia wniosków proponowanych przez Ponęta i Goodmana w związku z prawem 
oporu jednostek wobec tyranów, nie zawsze okazywało się jednak tak bezwyjątkowe i bez
względne, jak można byłoby oczekiwać, czytając powierzchownie wywody hierarchy Kościoła 
elżbietańskiego. Choć wykluczony był opór jednostki, korzystającej przeciwko tyranowi z jed
nej tylko „broni”, mianowicie łez i modlitwy, to nie był on już negowany w przypadku, gdy do 
stawienia oporu (nawet oporu zbrojnego) wezwie władza publiczna królestwa w imię realizacji 
nakazu większego posłuszeństwa Bogu niż ludziom. Niestety, Jewel nie rozwijał szerzej tego 
rozumowania, nie wiemy, w jakich okolicznościach konkretnych sprzeciw byłby dopuszczalny 
(C. Morris, Political Thought in England..., s. 86).
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jawiło się wówczas, gdy dominował jeszcze styl myślenia oparty na scharaktery
zowanym we wprowadzeniu hierarchicznym ładzie, którego centrum stanowił 
chrześcijański Stwórca, reprezentowany w świecie doczesnym przez politycznego 
władcę78 79. Moglibyśmy w tym miejscu uzupełnić zresztą to spostrzeżenie, wykazu
jąc za Walterem Ullmannem, że swój ślad odcisnął tutaj również, zatem nie tylko 
w ewolucji wiodącej do wzmocnienia pozycji władcy wobec Kościoła, już czterna
stowieczny myśliciel Marsyliusz z Padwy, u którego to, co dawniej dotyczyło tyl
ko monarchy, zostało odniesione do ogółu nieodrodzonych przez chrzest ludzi, do 
społeczności obywateli, do Państwa, nie pojmowanego jednak abstrakcyjnie, lecz 
kojarzonego właśnie z tą „społecznością obywateli”; następstwem tego ujęcia było 
nie tylko stwierdzenie, iż aprobata obywateli stanowi „materialny składnik prawa” 
(tezę tę wypowiadał wszak już Fortescue), a „społeczność obywateli” winna posia
dać „własne organy przedstawicielskie”, ale i teza, iż każdy z obywateli winien się 
angażować w spory i debaty polityczne, powinien zatem uprawiać politykę (politi
zare), co było bez wątpienia związane z eksponowaniem przez padewskiego autora 
idei władzy płynącej z dołu19.

78 Perez Zagorin, przedstawiciel atakowanego współcześnie punktu widzenia, twierdził np., 
że przed upadkiem tradycyjnego sposobu myślenia nie było miejsca w angielskiej myśli poli
tycznej na wątki republikańskie, skoro w dyskursie ówczesnym kładziono nacisk na wieczystą 
jedność wszechrzeczy, harmonię i hierarchię, skutecznie oddalające wszelkie idee republikańskie 
(P. Zagorin, A History of Political Thought in the English Revolution, London 1954, s. 146- 
-149). Warto zauważyć na marginesie, że „klasyczny humanizm” - nieodmiennie łączony przez 
zwolenników nowych poszukiwań z republikanizmem - nie był podobnie „ograniczany w cza
sie” przez wyznawców krytykowanego przez nich stanowiska. Często przyjmuje się bowiem, 
że w dziejach Anglii istniały dwie fazy humanizmu: pierwotnie rozwijał się on w końcu XIV w., 
rozkwitł zaś w pierwszych dekadach w. XVI, by trwać aż do połowy XVII w., z niejaką przerwą 
w połowie XVI stulecia (zob. m.in. A. Fox, J. Guy, Reassessing the Henrician Age: Humanism, 
Politics and Reform, 1500-1550, Oxford 1986).

79 W. Ullmann, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, przeł. J. Mach, Łódź 
1985, s. 184.

80 Zob. F. Raab, The English Face of Machiavelli...', K. Sharpe, Introduction: parliamen
tary history 1603-1629: in or out of perspective?, [w:] Faction and Parliament. Essays on Early 
Stuart History, red. tenże, London 1985, s. 14-18 i 28-31, oraz C. Russell, The Causes of the 
English Civil War, Oxford 1990, s. 131-160.

Spór między zwolennikami dwóch sposobów oglądania dziejów angielskiej 
myśli politycznej ma dla nas istotne znaczenie; warto bowiem dostrzec, że toczy 
się on w istocie między tymi, dla których przez cały wiek XVI dominowała, na 
zasadzie wyłączności, jakaś powszechnie honorowana teoria monarchii charaktery
styczna dla doby Tudorów, mianowana jako „teoria ładu i rządów prawa”80, i tymi, 
dla których w ówczesnym dyskursie odgrywać zaczęły pewną rolę zróżnicowane 
opcje jak absolutyzm, ancient constitution, koncepcje kontraktualne, a nawet pew
ne ujęcia uzasadniające prawo oporu poddanych względem politycznego władcy, 
opcje rozwijane w dobie Stuartów, a nie pojawiające się w niej po raz pierwszy. 
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Przedstawiane w niniejszym tomie szkice uwzględniają wątki humanistyczne dys
kutowane szerzej przez badaczy angielskich niż opcja republikańska i w tej mie
rze rozchodzą się z dominującym stanowiskiem przyjmującym milcząco założenie, 
iż humanizm (jak widzieliśmy obecny przecież w Anglii doby Tudorów) nie miał 
istotnego wpływu na rozwijaną w niej myśl polityczną81. Warto jednak zauważyć, 
że humanizm, który nie tylko dokonał odnowienia, ale i reinterpretacji klasycznych 
dzieł historyków, moralistów, prawników i myślicieli politycznych Grecji i Rzymu, 
nie przyniósł w istocie żadnego gotowego programu politycznego ani nowej dok
tryny politycznej, lecz raczej ustanowił nowy „sposób dyskursu”, ustalając zarazem 
nowy „słownik polityczny”. Z tego nowego „słownika” korzystali nie tylko More 
w Utopii (1516) i Elyot w The Boke named the Governor (1531), co już mogliśmy 
dostrzec, ale także omawiani szerzej w innych miejscach niniejszego tomu: Thomas 
Starkey, autor Dialogue between Pole and Lupset (pisanego w latach 1529-1532), 
Thomas Lupset, Richard Morison i John Heywood, zaś w drugiej połowie XVI w., 
zasadniczo już za panowania Elżbiety, również Roger Ascham i Thomas Smith.

81 Za najpoważniejszego zwolennika tej tezy uchodzi J. G. A. Pocock, który w pracy The 
Machiavellian Moment... utrzymywał, że w okresie elżbietańskim i wcześniejszych cnotliwy 
mąż mógł realizować się w życiu publicznym jedynie jako królewski doradca; wciąż pozostając 
w ustabilizowanym ładzie hierarchicznym, nie przewidywał on jeszcze zmiany ustroju na taki, 
w którym jego rada nie tylko byłaby skuteczniejsza, ale i przemieniała się na udział w stanowie
niu prawa i kontrolę królewskiego rządu (tamże, zwłaszcza s. 266-270).

Republikanizm połowy XVII w. nazywany jest często „klasycznym”, bowiem 
sięga do klasycznych źródeł greckich, a przede wszystkim rzymskich. Ujmuje on 
ludzi jako obywateli raczej niż poddanych, charakteryzując ich nie tyle jako pozo
stających w relacji do króla, co jako aktywnie uczestniczących w życiu publicznym 
przez udzielanie rad lub partycypację w procesie stanowienia prawa. Ich uczestnic
two warunkowane jest przy tym głównie ich „cnotliwym charakterem”, który czyni 
ich zdolnym do rozpatrywania spraw publicznych i działania na rzecz dobra wspól
nego (publicznego, jak powiedziałby Elyot, zapowiadający przecież wiele elemen
tów nowego stylu myślenia, choć zapewne ujmowanych w nazbyt elitarystycznym 
kontekście). Dlatego termin „klasyczny republikanizm” przynosi szereg istotnych 
zagadnień dotyczących obywatelstwa, cnót publicznych i prawdziwej „arystokra- 
tyczności”, z których wiele znajdujemy w wypowiedziach znacznie wcześniejszych 
niż wystąpienia Miltona. Warto jednak zauważyć, że badacze opisujący „klasyczny 
republikanizm”, skupiający namysł nad myślicielami późniejszymi, osadzają swą 
refleksję na tle szczególnego ówczesnego doświadczenia konstytucyjnego. Cnota 
publiczna jest bowiem ściśle związana z osobliwie republikańskim charakterem 
klasycznego republikanizmu, skoro decyduje o tym, że cnotliwi obywatele współ
rządzą we wspólnocie politycznej i przeciwstawiają się jej upadkowi, to zaś wy
maga, by rządzący byli raczej wybierani, niż opierali tytuł na uprawnieniu odzie
dziczonym po poprzednikach. W tym, wąskim sensie „rządu wybieranego, zatem 
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pozbawionego króla”, republikanizm miałby ostrze antymonarchiczne, łączyłby się 
bowiem z krytyką monarchii, która utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, utwierdzanie 
i realizację prymatu świadomie artykułowanej woli raczej niż przedświadomego 
„chcenia” ludu (wspólnoty). Ten sens istotnie zostanie uwypuklony w związku ze 
sporem o „podmiot suwerenności”, jaki toczyć się będzie w połowie XVII w.; za 
Tudorów nie był on równie jednoznacznie eksponowany, skoro ówcześni „republi
kanie” proponowali najczęściej „rząd mieszany” lub - jak wolą pisać autorzy bry
tyjscy - „mieszana konstytucja”, obejmująca przecież także „czynnik królewski”, 
korzystając z terminu „republika” (lub „rzeczpospolita”) w sensie szerszym, z pew
nością nie dla oznaczenia przeciwieństwa monarchii, lecz jako miano wspólnoty, 
której urzędnicy i inni członkowie mają na względzie „dobro wspólne”, albo jako 
miano dobrej i sprawiedliwej konstytucji^.

Angielscy humaniści, podobnie jak większość przedstawicieli renesansu pół
nocnego, w wielkiej mierze korzystali z dorobku humanistów działających w mia
stach Italii. Podobnie jak oni analizowali „wartości republikańskie” (choć, o czym 
należy pamiętać, „wartości” tego rodzaju istniały przed pojawieniem się renesan
sowego humanizmu), podążali też ich śladem, gdy rozprawiali o racjach mocnej 
władzy księcia, uzasadniając jego pozycję jako czynnika jednoczącego państwo. 
Rozważali oni tedy zarówno elementy typowe dla stanowiska republikańskiego (in
dywidualna wolność sprzęgana z ideą „wolnego państwa”, problem „armii obywa
telskiej”), ale bronili też „zasady monarchicznej”, rozważając z wielkim zajęciem 
problem kształcenia króla i pozostawiając wiele ksiąg z radami dla niego i jego 
doradców. Ich cel był zresztą analogiczny jak Włochów: pragnęli bowiem uzasad
nić tezę, iż wspólnota staje się lepszą, gdy rządzi nią władca wyposażony w pełnię 
cnót osobistych82 83. Podobnie jak Włosi, posiłkując się głównie dziełami Cycerona, 
Anglicy nie unikali rozważań, które prowadziły do szczególnego rodzaju uzupeł
nienia tego pragnienia. Niezależnie od tego, czy sięgali tylko do klasyków i współ
czesnych im humanistów włoskich, czy uwzględniali również dorobek rodzimej 
refleksji politycznej, zwłaszcza tezy Fortescue o rządzie zarazem „politycznym 
i regalnym”, ukazywali zalety „rządu mieszanego”, uznawanego za najlepszą formę 

82 Dystynkcję tę wprowadza wyraźnie M. M. Goldsmith w tekście Liberty, luxury ad the 
pursuit of happiness, [w:] The Languages of Political Theory in early-modern England, red. 
A. Pagden, Cambridge 1987, s. 226-230; powołuje się na nią Markku Peltonen w Classical 
Humanism and Republicanism in English Political Thought 1570-1640 with Special reference to 
Classical Republicanism, Cambridge 1995 (pierwsze wydanie - Helsinki 1992), s. 2.

83 Zob. interesujący szkic Johna Guy’a, The rhetoric of Counsel in Early Modem Eng
land..., s. 292-310, a także trzy inne publikacje ukazujące nieco odmiennie dynamiczną, 
zatem zmienną rzeczywistość elżbietańskiej Anglii: J. Hurstfield, Freedom, Corruption 
and Government in Elizabethan England (London 1973) oraz E. W. Ivesa, R. J. Knechta 
i J. J. Scarisbricka Wealth and Power in Tudor England (London 1978) a także E. W. Ivesa 
Faction in Tudor England (London 1978).
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ustrojową, bo zapobiegającą procesom prowadzącym w kierunku tyranii84. Również 
w duchu Cycerona zaznaczali prymat życia aktywnego (vita activa) nad kontem
placyjnym (vita contemplativa) i problem „rzeczywistej arystokracji”. Zwłaszcza 
dwie ostatnie kwestie odnajdujemy nie tylko u More’a, Elyota, Starkey’a i współ
czesnego im Johna Heywooda w Of Getylnesse & Nobytyle z około 1525 r., ale 
także u myślicieli nieco późniejszych, których prace dobrze znali czytelnicy cza
sów elżbietańskich, jak Humphrey Braham (The Institución of a Gentleman, 1555) 
i William Thomas. Ostatni z wymienionych, znany nam już „makiawelicznie na
strojony” zwolennik króla Henryka VIII i wychowawca jego syna, w pracy The 
Hystory e of Italye z 1549 r. przedstawił tezę bliską także Starkey’owi, iż Anglicy 
winni się uczyć od Włochów nie tylko umiejętności politycznych, ale także ma
nier, obyczajów, ogłady, wreszcie tego, co nazywano ciuilitee, odnoszonego jednak 
nie do wszystkich członków wspólnoty, ale nade wszystko do przebywających na 
dworze najbliższych doradców władcy, odpowiedzialnych za należyte prowadzenie 
kraju, umacnianie jego bezpieczeństwa, zapewnianie trwania całości. Raz jeszcze 
znajdujemy w przywoływanej pracy typowe dla humanistów połączenie wzorców: 
z jednej strony chrześcijańskiego, średniowiecznego jeszcze wzorca rycerskości, 
w wielkiej mierze skojarzonego jednak z pochodzącym również z tamtych czasów 
wzorcem życia monastycznego, nakierowanego na kontakt z Bogiem jako ośrod
kiem jedności wszechrzeczy, z drugiej zaś nieco nowsze ujęcie, „cywilności” od
noszonej głównie do autonomizowanej jedności już tylko o charakterze politycz
nym85.

84 R. Starkey, A Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset, s. 36-40, 67-73, 
111-113 i 119-123. Warto zwrócić uwagę, że analogiczne rozważania snuli zwracający się prze
ciwko Marii Tudor John Ponęt (którego radykalne stanowisko omówione zostanie w innym szki
cu) i broniący jej John Aylmer.

85 Zob. szerzej na ten temat: M. Peltonen, The Duel in Early Modem England. Civilty, 
Politeness and Honour, Cambridge 2003, głównie rozdz. I: The rise of civil courtesy and the 
duelling theory in Elizabethan and Early Stuart England (s. 17-79). Tam znajdzie czytelnik ob
szerne rozważania na temat naśladowania za czasów elżbietańskich, późniejszych zatem niż wy
stąpienie Thomasa, wzorców włoskich, a nawet liczne zapożyczenia z dzieł przekładanych wów
czas na angielski, zwłaszcza Baldassare Castiglionego II libro del cortegiano (przekład z 1561 r. 
pod angielskim tytułem The book of the courtier) i Giovanniego Della Casy // Galateo (1576), 
a także dwa dzieła autorów francuskich: Philiberta de Vienne’a (1575) i Stefano Guazzo (1581).

Wpływ wątków republikańskich na angielską myśl polityczną przed wojną do
mową nie był jednak wielki, choć nie można zapominać, że autorzy je rozpatrujący 
byli w pewnej mierze pośrednikami między klasycznym republikanizmem staro
żytności i siedemnastowiecznymi autorami angielskimi, także odwołującymi się 
do Cycerona i innych myślicieli znaczących dla dziejów republikanizmu. Jak się 
wydaje, wspominani prekursorzy angielskiego republikanizmu aktywni w XVI w. 
podnosili kwestię obywatelstwa niemal jednocześnie z purytanami, angielskimi 
kalwinistami, opisywanymi przez licznych historyków w roli prekursorów reflek
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sji nad tym zagadnieniem86. Coraz wyraźniej utwierdza się jednak przekonanie, że 
koncepcja obywatelstwa rozwijała się w Anglii Tudorów bardziej jako kontynuacja 
wątków szczepionych przez humanistów XVI w. niż przez myślicieli wczesnego 
purytanizmu, ci ostatni bowiem niewiele mówili lub zgoła nie wspominali w swych 
pismach o kwestii aktywnego życia niezależnych od władcy poddanych87, z pewno
ścią natomiast niezwykle ostro sprzeciwiali się ideom Machiavellego, które miały 
doprowadzić do zakwestionowania bliskiej przecież radykalnym protestantom wizji 
ładu św. Augustyna, a co za tym idzie przemyślenia w kategoriach „w pełni świec
kiej polityki” odchodzącej w cień dawnej wizji angielskiej wspólnoty politycznej88.

86 Michael Walzer zwrócił uwagę, że właśnie kalwiniści jako pierwsi kładli nacisk w wypo
wiedziach z zakresu myśli politycznej nie tyle na księcia, co na świętych, konstruując zarazem 
usprawiedliwienie dla niezależnej od władcy działalności politycznej poddanych stających się 
obywatelami. To, co kalwiniści mówili o świętych, inni mówić zaczęli wkrótce o obywatelach, 
przyjmując w odniesieniu do nich ten sam sens cnotliwości, dyscypliny i obowiązku (M. Walzer, 
The Revolution of the Saints. A Study in the Origins of Radical Politics, Cambridge, Mass. 1965, 
181-182). W ostatnich latach niektórzy historycy podważają jednak sąd o prekursorstwie kalwi- 
nistów w zakresie myśli politycznej, zwracając np. uwagę, że głoszona przez nich teoria opo
ru została przejęta z pism ich katolickich adwersarzy (zob. Q. Skinner, The Foundations of 
Modem Political Thought, t. II, Cambridge 1978, s. 323); jeszcze inni wskazują z kolei, że pu- 
rytanie więcej czerpali z tradycji humanistycznej niż wprost z ortodoksyjnego kalwinizmu (zob. 
M. Todd, Christian Humanism and the Puritan Social Order, Cambridge 1987, s. 94-95).

87 P. Col lin son, De republica Anglorum: or, history with the politics put back, Cambridge 
1990, s. 26, oraz M. Peltonen, który zwraca nadto uwagę, że wielu spośród angielskich republi
kanów kolejnego stulecia wykazywało nastawienie otwarcie antykalwińskie lub antypurytańskie, 
jakby dowodząc tym samym, że atakowani przez nich protestanci nie byli w stanie zaakcepto
wać języka renesansowych humanistów (M. Peltonen, ClassicalHumanism..., s. 13 i n.).

88 K. Sharpe, Politics and Ideas in early Stuart England. Essays and Studies, London 1989, 
s. 25-28.

W połowie XVI w. dokonano w Anglii przekładu szeregu dzieł klasycznych 
(Cyceron) i współczesnych włoskich republikanów (przede wszystkim Francesco 
Patrizi i Castiglione, ale także Federico Furio Ceriol), dostrzegając w nich nade 
wszystko wezwanie do prowadzenia życia aktywnego, traktowania otium najwyżej 
jako środka sprzyjającego preferowanemu negotium. Za tą istotną przemianą, która 
prowadziła do zakwestionowania eksponowanego uprzednio ideału życia kontem
placyjnego, istotną również dla sposobu traktowania o wykształceniu władcy, odpo
wiedzialnego za rozpoznanie zasad ładu warunkującego ludzkie życie i jego prze
kład na język powszechnie zrozumiały przez poddanych (jak np. jeszcze u Elyota), 
szła zmiana kolejna. Następstwem jej było podkreślanie znaczenia cnót nie tyle 
intelektualnych, ile moralnych i to nade wszystko takich, które miały znaczenie 
w postulowanym aktywnym życiu, prowadzonym głównie w „sferze publicznej”. 
Humanistyczni zwolennicy tych zmian nadal głosili wprawdzie, że prowadzący vita 
activa są nie tylko członkami wspólnoty, w której się narodzili, ale także członka
mi uniwersalnej wspólnoty ludzkiej i jako tacy winni przyczyniać się nade wszyst
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ko do jej dobra; cnoty publiczne nadal pozostawały w ich ujęciu „powszechne”, 
nieograniczając horyzontu obywatela do granic jego partykularnej wspólnoty, ale 
wyczulając go na potrzeby najszerszej wspólnoty. Wzywani do uwielbiania jedyne
go Boga oraz kształtowania i umacniania wszystkich sprawności moralnych, w ten 
sposób umocnieni mieli oni także działać na rzecz całego gatunku, w szczególno
ści współżyć w pokoju z wszystkimi innymi ludźmi. Główna teza humanistów, bli
ska także prekursorom angielskiego republikanizmu, głoszona np. przez Thomasa 
Rogersa za Patrizim, brzmiała: człowiek prowadzi życie po to, by pomnażać wspól
ne dobro wszystkich ludzi, może tego jednak dokonywać tylko przez prowadzenie 
cnotliwego życia aktywnego89. Głosząc tę tezę, także angielscy humaniści nie byli 
już skłonni uzależniać dobra wspólnego jedynie od walorów politycznego władcy, 
co czynił jeszcze w końcu trzeciej dekady XVI w. Elyot. Uczestnictwo cnotliwych 
członków wspólnoty w jej życiu, a nawet partycypacja w nim ludu jako całości, 
stawało się wyznacznikiem nowego stylu myślenia. Co interesujące, główną ideą 
służącą uzasadnieniu takiego powszechnego uczestnictwa była ta, która odnosiła 
aktywność do dobra wspólnego, jakby - wbrew zastrzeżeniom Fortescue i Elyota 
- wszystkie jednostki były w stanie brać w nim udział w pełni świadomie. Thomas 
Pritchard pisał w szczególności, że cnotliwe akty podejmowane ze względu na 
kraj urodzenia są tym samym, co stawanie w jego obronie w razie zagrożenia jego 
bytu, podobnie jak było w przypadku Rzymian i innych ludów opisywanych przez 
Liwiusza90, otwierając w ten sposób dyskusję istotną dla włoskiego republikanizmu, 
dotyczącą istnienia milicji złożonej z aktywnych i cnotliwych obywateli; także w 
licznych powstających wówczas w Anglii traktatach poświęconych wojskowości 
wciąż powtarzana jest za Machiavellim teza o zależności między dobrą armią i do
brymi prawami. Daleko częściej atoli zwracano za Cyceronem uwagę, że cnotli
we życie aktywne, zwiększające zasób dobra wspólnego, prowadzone być winno 
nie tyle w związku z wojną, ile w stanie pokoju. Choć, oczywiście, nie odrzucano 
ani nie zapominano o uzasadnianiu potrzeby stawania w obronie zagrożonego bytu 
wspólnoty politycznej, w traktatach moralnych dominuje inna teza: uczestnictwo 
w życiu politycznym wspólnoty i rządzenie nią są najwłaściwszą drogą wiodącą 
do chwały. Znów za Patrizim powtarzano o potrzebie zagwarantowania każdemu 
możliwości uczestniczenia w rządzeniu gwoli umożliwienia mu osiągania hono
ru i chwały oraz zrealizowania zasad równości i sprawiedliwości (Rogers, Gabriel 
Harvey). Nie chodziło jeszcze - co oczywiste - o spełnienie żadnego „marzenia 
demokratycznego” o powszechnej partycypacji w rządzeniu wszystkich spełniają
cych jedynie cenzus wieku. Bariery były liczne, a humaniści zapowiadający repu- 
blikanizm myśleli w tym przypadku o ideale dostępnym jedynie przedstawicielom 
„prawdziwej arystokracji” jako „członkom rady królewskiej”, przez którą niektórzy 

89 T. Rogers, A Philosophical Treatise, b.m. i r.w., fos. 81-85. Podobnie John Foord w dzie
le Synopsis politico, dyskutuje o problemie „najlepszego obywatela”.

90 T. Pritchard, The schoole of vertuous lyfe, b.m. i r.w., s. 30.
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(jak Thomas Blundeville) rozumieli parlament. Ten, z dzisiejszego punktu widze
nia, zbyt ograniczony postulat, łączył się z istotną dla myślicieli republikańskich 
(lub „prerepublikańskich”) refleksją na temat wykształcenia, koniecznego dla nale
żytego ustalania dzielności moralnych.

Instytucjonalnym dopełnieniem powyższych zależności była idea „mieszanej 
konstytucji”, zapewniającej udział rady w podejmowaniu decyzji istotnych dla ży
cia politycznego wspólnoty, złożonej jednak z należycie wykształconych i dzięki 
temu cnotliwych jej członków. Ideę tę głosili nie tylko Thomas Starkey w nakreślo
nym przez siebie programie reform, nie tylko John Ponęt i John Aylmer, zaś w dru
giej połowie wieku Thomas Smith, mówiący o „mieszanym państwie”, ale także 
John Vowell vel Hooker, dla którego parlament stanowił najwyższą, najważniejszą 
i największą radę królestwa, złożoną wszak z trzech części: króla, Lordów (arysto
kracji) i Gmin; Vowell/Hooker nie mówił wprawdzie o rządzie lub ustroju miesza
nym, wspominał jednak, że żadna norma prawna nie może zostać przyjęta inaczej, 
jak za zgodą wszystkich trzech części91. W podobnym kierunku, sytuując Anglię 
po stronie bardziej wartościowej, zmierzali Philip Sidney (przeciwstawiający cie
szące się rządami mieszanymi Polskę i Wenecję rządzonym na sposób tyrański in
nym państwom włoskim i Hiszpanii) i młody wówczas Francis Bacon (głoszący, 
że republika umożliwia sprawowanie lepszych rządów niż monarchia). Niemniej, 
zwłaszcza w debacie poświęconej relacji między Elżbietą I i Marią Stuart, więk
szość wypowiadających się utrzymywała, że parlament - który w opinii np. Arthura 
Halla, wyrażonej w 1579 r., miał nie tylko stanowić prawo, ale i posiadać upraw
nienie do odbierania korony92 - jest tylko jednym z urzędów królestwa. Gdy jednak 
zawiązany został Bond of Association, którego członkowie zobowiązywali się, że 
w razie zagrożenia królowej bronić będą formy republikańskiej, sytuacja zmieni
ła się o tyle, że w przypadku braku monarchy władza spoczywa w całej wspólno
cie. Burghley i jego współpracownicy przewidywali więc, że po śmierci królowej, 
w trakcie interregnum, o wyborze piastuna korony zdecyduje parlament jako repre
zentacja królestwa: Tajna Rada, wzmocniona grupą członków Izby Lordów i sę
dziów królewskich, miała zwołać ostatni parlament, by ten - na „sposób polski”, 
uwzględniający rozwiązania charakterystyczne dla „konstytucji mieszanej” - do
konał wyboru. To reprezentanci królestwa, „uchwytni empirycznie” mieli zatem 
wskazać pretendenta, zasadniczo mając na względzie nie tyle reguły dziedziczenia, 
ile „pożytek dla wspólnoty”. John Foord wskazywał w związku z tym, że choć król 
jest „bogiem między ludźmi”, to pełni urząd podobny do innych. Różnica nie pole
ga na nadnaturalnej proweniencji godności królewskiej ani na tytule dziedzicznym, 
w oparciu o który jest ona przenoszona na następcę, lecz jedynie na tym, że jest 
ten urząd sprawowany stale, a nie odnawiany periodycznie, jak pozostałe. Foord 

91 Zob. szerzej V. F. Snow, Parliament in Elizabethan England: John Hooker’s „ Order and 
usage”, New Haven, Conn. 1977, s. 171 in.

92 Zob. M. Mendle, Dangerous Positions..., s. 61-62.
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twierdził jednak, iż również ten urząd jest obsadzany w drodze elekcji, a powołując 
się na Arystotelesa głosił, że wybierany kandydat winien zajmować miejsce mię
dzy senatorami i szlachtą dokonującymi elekcji, przewidując nawet pośród urzę
dów nadzwyczajny urząd regenta-znterrexa, który miał być obsadzany w drodze 
wyborów w razie śmierci króla93. W istocie tedy, na dwa lata przed sekretnym pla
nem lorda Burghley’a, Foord ogłaszał tezy czyniące parlament władnym obsadzić 
w imieniu wspólnoty politycznej opróżniony urząd królewski. Zarówno Burghley 
zatem, jak i Foord, a także Sir Francis Walsingham94 (inaczej niż jego krewny Peter 
Wentworth niechętny poddawaniu spraw Kościoła Anglii decyzjom parlamentu) 
godzili się w tym czasie na jedną z najważniejszych tez republikańskich; ani oni 
jednak, ani żaden inny autor angielski nie rozważał tej kwestii w szerszym kon
tekście „rządu mieszanego”, traktując go daleko ostrożniej niż autorzy piszący za 
panowania tak przekonanego absolutysty jak Jakub I Stuart.

93 J. Foord, Synopsis politico, b.m. i r.w. fo. 15 i 22.
94 Walsingham (1530-1590), pochodzący z hrabstwa Kent, studia prawnicze odbywał 

w Cambridge i Padwie, współpracownik Sir Williama Cecila i księcia Leicester, wielokrotny 
poseł do Izby Gmin, m.in. ambasador we Francji w latach 1571-1573, wspierający hugenotów 
i udzielający im schronienia w związku z pogromami z 1572 r., po powrocie do Anglii - niechęt
ny Francji i innym krajom katolickim - jeden z najbardziej zaufanych sekretarzy stanu Elżbiety, 
uznawany za twórcę służb rozpracowujących opozycję w kraju i zamiary Hiszpanów i jezuitów, 
uczestnik misji dyplomatycznych do Niderlandów, Francji i Szkocji w latach 1578-1583.

95 M. Mendle, Dangerous Positions..., s. 64-68.
96 Zob. szerzej M. Peltonen, Classical Humanism..., s. 48-53.

Także idea „konstytucji mieszanej” była szeroko analizowana w latach 70. i 80. 
XVI w., skoro problem ten podnosili już pierwsi prezbiterianie angielscy (Thomas 
Cartwright i Walter Travers, o których szerzej opowiemy w innym miejscu)95 i wie- 
lekroć pojawiał się on w uwagach autorów tłumaczących dzieła obcych myślicie
li republikańskich, zwłaszcza Cycerona i Patriziego, choć często - jak u Richarda 
Robinsona, tłumacza dzieła Patriziego - uwagom tym towarzyszyły tezy o gwaran
cjach wpisanych w konstytucję angielską, utrudniających, jeśli nie uniemożliwiają
cych, pojawienie się pysznego, pełnego wad władcy. Tezy tego rodzaju świadczyły 
zresztą bardziej o zaufaniu do tradycyjnego ładu ustrojowego Anglii niż o świado
mości konieczności reformowania go w duchu republikańskim, skoro w mniema
niu tłumaczy zapewniał on realizację dobra wspólnego mimo istniejącej przewa
gi w nim monarchy. Niemniej, dostrzec należy, że treść przypisów sporządzanych 
przez tłumaczy wskazuje na to, iż centralnym zagadnieniem pozostawało raczej 
bezpieczeństwo i dobro wspólnoty zapewniane przez współudział radzących w po
dejmowaniu decyzji politycznych niż wola samego władcy96.

Spostrzeżenia te skłaniają niektórych badaczy dziejów angielskiej myśli poli
tycznej do formułowania wniosku, iż nie tyle klasyczny humanizm, ile opcja re
publikańska dominowała w środkowym okresie panowania Elżbiety I, choć jej 
radykalne ujęcia pozostawały na marginesie głównego nurtu refleksji i pojawiały 



328 Rozdział IV

się jedynie w sytuacjach szczególnych97. Dominacja ta nie była jednak pełna, do
tyczyła raczej powszechnie poruszanych zagadnień i pewnych sposobów ich roz
wiązywania. Choć pomysły znanych nam już „idealistów” o nastawieniu republi
kańskim, jak Thomas Starkey, nie były wówczas niemal wcale słyszalne, to język 
Machiavellego z pewnością był rozumiany i używany w elżbietańskiej Anglii, 
zwłaszcza w odniesieniu do życia wspólnot miejskich i innych społeczności lokal
nych98. Wspominany już John Vowell/Hooker wykazywał w 1575 r., że po upadku 
spowodowanym grzechem pierworodnym ludzie tułali się zrazu bez celu i popadali 
w konflikty, rychło jednak zaczęli radzić się innych i żyć obok nich, dostrzegając 
w końcu, że dla prowadzenia bezpieczniejszego życia użytecznym jest poddać się 
władzy najmądrzejszych spośród nich, ustanawiając w ten sposób swoich władców, 
mających na względzie nie interes własny, lecz dobro całej wspólnoty99. Vowell/ 
Hooker przedstawiał wizję panowania nie króla, lecz zbiorowego ciała, odnosił ją 
jednak nie do państwa jako największej wspólnoty, lecz do wspólnoty miejskiej, 
dokładniej do rodzinnego Exeter. Podobne ujęcie znajdujemy u Johna Barstona, 
który szukając gwarancji prowadzenia „szczęśliwego życia” przez mieszkańców 
Tawkesbury, życia warunkowanego poszanowaniem „cywilnych wolności” przez 
zarządców miasta, eksponował zależność indywidualnej wolności od „dobrego by
cia” wspólnoty, czyniąc wręcz racją zachowania wolności moment obywatelstwa, 
bez którego nikt nie jest bezpieczny i nikt nie może nawet marzyć o indywidual
nej niezależności, stając się zależnym od innych niewolnikiem100. Eksponując tę 
więź Barston, podobnie zresztą jak Richard Beacon, zaznaczał inny związek: życia 
cywilnego i cnotliwości, będącej wręcz warunkiem „cywilnej wolności” i trwania 
„wolnej wspólnoty”101. Cnoty chrześcijańskie, bo o takich zwykł był mówić, mimo 
że sięgał głównie do Cycerona, pomagają nie tylko kształtować charaktery urzędni
ków, ale także innych członków wspólnoty; są one jakby powszechnym elementem 
jednoczącym tych, którzy władają i tych, którzy wypełniają swoimi działaniami za
sadniczą treść życia wspólnotowego. Nie tylko chronią obywateli przed zależno
ścią od władców i skłaniają wszystkich do dokonywania „słusznych aktów”, ale 
także zapewniają bezpieczeństwo wspólnocie; kochający miasto lub lokalną spo
łeczność obywatele nie gwałcą prawa respektowanego także przez cnotliwych pia- 

97 Zob. z jednej strony: P. Collinson, The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I..., 
s. 394-424 i M. Peltonen, Classical Humanism..., s. 54, z drugiej jednak C. Cross, The Royal 
Supremacy and the Elizabethan Settlement, London 1969 (zwłaszcza s. 80 i n.).

98 P. Collinson, De Republica Anglorum..., s. 30-32.
99 Zob.: V. F. Snow, Parliament in Elizabethan England..., s. 38-49.
100 Zob. szerzej: Q. Skinner, The republican idea of political liberty, [w:] Machiavelli 

and Republicanism, red. G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli, Cambridge 1990, s. 293-309, oraz 
Q. Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge 1997, passim.

101 J. Barston, Safegarde of société: describing the institution oflawes and policies, to pre
sente euery felowship of people by degrees of ciuil gouernment; gathered of the moralls and 
policies of philosophie, London 1576, fo. 62-63 i 28.
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stunów urzędów; wraz z nimi stają w obronie miasta, ale też wraz z nimi szanują 
religię, najważniejszy czynnik spajający każdą wspólnotę i warunkujący cnotliwość 
jej wyznawców, wspólnotę formowaną w odpowiednio przeprowadzanym proce
sie wychowawczym. Wszystkie te elementy były istotne ze względu na zasadniczą 
ułomność intelektualną i moralną człowieka, dotykającą również władców; zda
niem Barstona, rządzący niepoddani odpowiedniemu procesowi wychowawczemu, 
nieszanujący religii i niedostrzegający restryktywnego waloru prawa Bożego z jed
nej strony, pospolitego zaś z drugiej, przejawiają niezwykłą tendencję do stosowa
nia metod i rozwiązań właściwych antycznym tyranom. Uwaga ta dotyczyła jednak 
bardziej rządzących w ustrojach demokratycznym i arystokratycznym niż w ustroju 
monarchicznym. W wielkiej mierze kontynuując wcześniejsze o pół wieku stano
wisko Elyota, Barston mówił więc o rządzie jednej osoby jako najlepszej formie 
sprawowania władzy w chrześcijańskiej wspólnocie; formie zapewniającej jej bez
pieczeństwo i wolność obywatelom, nie „czystej” jednak, lecz wpisanej w kontekst 
„ustroju mieszanego”, uwzględniającego zarówno rady szlachetnych i mądrych, jak 
i głos („chcenie”, a nie powodowaną niskimi namiętnościami wolę) innych człon
ków wspólnoty. Król, gdyż o nim wspominał Barston, wykraczając poza problemy 
Tawkesbury, winien w pierwszej kolejności rządzić zgodnie z prawem, jeśli bo
wiem włada w sposób arbitralny, jeśli nie czuje się związany prawem, wówczas 
może uznawać za normę regułę sprzeczną z niepisanym prawem, co czyniąc, usta
nawiać będzie reguły wątpliwe, a przez to narażać na niepewność „dobre bycie” 
poddanych i całego państwa. Król nie może tedy stawiać siebie ponad prawem, nie 
może wyzwalać swej woli spod jego panowania, gdyż ono wyznacza granice jego 
władzy: ich naruszanie czyni go tyranem i odbiera mu walor królewski102.

102 Tamże, fo. 19.
103 Tamże, fo. 22. Zob. nadto dwa teksty J. H. Hextera zaznaczające interesujące konteksty 

wystąpienia Barstona: Introduction, [w:] Parliament and Liberty from the Reign of Elizabeth to 
the English Civil War, red. tenże, Stanford, Ca. 1992, s. 1-20, oraz Parliament, Liberty, and 
Freedom of Elections, [w:J Parliament and Liberty..., s. 21-55.

Dyskutując nad sposobem tworzenia prawa w Anglii, Barston zwraca uwagę na 
jego „wspólnotowe źródło”, na to, iż powstaje dzięki wspólnotowemu przyzwole
niu na jego treść, dokonywanemu za pośrednictwem parlamentu. Jest to koniecz
ne, piszę, jako że prawo zyskuje siłę i autorytet dzięki zgodzie wspólnoty, nato
miast norma nie posiada tych cech wcześniej, niejako sama z siebie, przeistacza 
się w normę prawną dzięki sankcji tkwiącej w przyzwoleniu wspólnoty, wymagają
cym jednak współdziałania, zatem współokazywanym przez trzy aż czynniki: kró
la, Lordów i Gminy. Anglia nie ma jednak „rządu potrójnego”, wszystkie czynniki 
pojawiające się w procesie stanowienia prawa współtworzą jedno ciało i ujawniają 
jedno „chcenie”, przyzwolenie całej wspólnoty. W trakcie procesu prawodawczego, 
piszę Barston, przez swobodne przyzwolenie i zgodę wszystkich trzech czynników: 
księcia w ogólności, szlachetnych i ogólnego gminu, we wspólnym parlamencie 
i radzie zebranych razem, normy zyskują walor praw103. Ta „potrójna forma” stoso
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wana w trakcie stanowienia prawa jest najważniejszą gwarancją trwania wolności, 
pokoju i bezpieczeństwa żyjących w okresie „złotego wieku”, w stanie godniej
szym niż doświadczający niewoli i niepokoju ludzie „wieku żelaza”, znający arbi
tralne rządy książąt i arystokracji, nakładających podatki jedynie po to, by stawiać 
kolejne potężne zamki dla spełnienia partykularnego interesu104.

104 Dodajmy w tym właśnie kontekście, że zdaniem niektórych historyków po wybuchu re
gularnej wojny w 1558 r. niemożliwe stało się utrzymanie systemu finansowania rządów cen
tralnych opierających się na dobrowolnej służbie arystokracji i najzdolniejszych, najbogatszych 
i najambitniejszych spośród gentry przez hojne udzielanie darów i nagradzanie takich „urzędni
ków”. Dopiero jednak w latach 90. wysechł niemal zupełnie strumień przywilejów królewskich, 
a Elżbieta, jeśli już rozdzielała dary, [to] czyniła to zawsze na koszt innych. Okradała otwarcie 
biskupów, aby wynagradzać swoich faworytów; zaczęła też przyznawać swym urzędnikom paten
ty na monopole, które pozwalały im wykorzystywać skomplikowany system społecznej i gospo
darczej kontroli dla osobistego zysku. Skutki takiej polityki były niebezpieczne, gdyż wydając 
patenty, królowa wywołała trwające przez cały okres swoich rządów niezadowolenie wiejskiej 
gentry i spowodowała najostrzejszy za jej panowania atak na rząd - debatę w Izbie Gmin nad 
monopolami w 1601 r. (L. Stone, Inflacja godności (1558-1641), [w:] Geneza nowożytnej 
Anglii, s. 360-361).

105 J. Barston, Safegarde of societe..., fo. 79.
106 Tamże, fo. 80-81.

Barston, zainteresowany głównie ożywieniem życia publicznego w miastach 
i lokalnych społecznościach, pragnie, by były rządzone przez dobrze do tego przy
gotowanych urzędników pochodzących z wyborów i sprawujących funkcje tylko 
przez rok, a to dlatego, że piastowanie urzędów przez dłuższy okres skłania do sto
sowania metod właściwych tyranom, sprzyja dbaniu o partykularne interesy i nie 
baczeniu na potrzeby całej wspólnoty105. Krytyczny wobec wizji oligarchicznych, 
Barston pragnie, by w wyborze urzędników nie uczestniczyli „kierujący się emo
cjami i nieznający potrzeb wspólnoty rzemieślnicy”, lecz dokonywali go wykształ
ceni i baczący na dobro wspólne „godni i cnotliwi obywatele”, zdolni wybrać odpo
wiednich kandydatów, uwzględniając ich osobiste przygotowanie do sprawowania 
urzędu i cnotliwość, a nie bacząc na ich bogactwo106. Obraz ustroju społeczności 
lokalnej dopełnia Barston uwagami na temat konieczności istnienia przy urzędach 
odpowiednio dobranych ciał doradczych (senatu lub „rad starszych”, odpowied
nio doświadczonych w pracy na rzecz wspólnoty), wraz z urzędnikami dbających 
w pierwszej kolejności o to, by nie potęgowała się bliska wielu niedoświadczo
nym i powodującym się namiętnościami „tendencja anarchistyczna”, zakłócająca 
porządek publiczny i zagrażająca wolności miasta i jego obywatelom. Mimo oba
wy przed „demokratycznym chaosem”, Barston chce jednak uwzględnić element 
„swobodnego przyzwolenia” gminu na rządzenie: na poziomie królestwa przewidy
wał zgodę wyrażaną w parlamencie za pośrednictwem przedstawicieli tworzących 
trzeci jego element; na poziomie miasta gmin miał korzystać z gwarancji „swobo
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dy wypowiedzi”, realizowanej ongiś przez rzymskich trybunów ludowych; opinia 
gminu miała się jednak wyrażać najpełniej w trakcie wyboru urzędników107.

107 Tamże, fo. 66-78. Barston nie podaję konkretnej propozycji reformy wyborów, która 
zmierzałaby do rozszerzenia kręgu elektorów, choć - przywołując rozważania Strabona - zdaje 
się pragnąć, by ich liczba wynosiła 600.

108 M. Peltonen, ClassicalHumanism..., s. 70-73.
109 Zob. szerzej: P. S. Donaldson, Machiavelli and Mystery of State, s. 41-44.
110 Zob. szerzej: tamże, s. 48-85. Przypomnijmy z jednej strony, że Richard Morison był 

zauroczony Machiavellim jako znakomitym obserwatorem rzeczywistości politycznej (inaczej 
niż Pole oraz sekretarz i przyjaciel Morisona Roger Asham, z drugiej zaś że Morison uznawał 
elementy tradycyjnego uzasadnienia zwierzchnictwa politycznego, skoro występując przeciwko 
rebelii i analizując problemy zrodzone przez Pielgrzymkę Łaski, traktował opór nie tyle w kate
goriach skuteczny-nieskuteczny, ile w charakterystycznych dla tradycyjnego uzasadnienia kate
goriach zgodności lub negacji woli Bożej i ewentualnej kary Bożej za złamanie Jego norm (zob. 
poprzedni szkic).

111 Beacon, urodzony w hrabstwie Suffolk, odebrał staranne wykształcenie (od 1567 r. 
w St. John’s College w Cambridge, zdobywając dyplomy tej uczelni w latach 1571 i 1575, po 
opuszczeniu Cambridge rozpoczął studia prawnicze w Gray’s Inn, zaś kilka lat później rozpo

Uznaje się, że traktat Barstona z 1576 r. zawiera pełny obraz zarazem klasycz
nie humanistycznej i republikańskiej koncepcji w odniesieniu do ustroju miast: 
główny jego cel stanowi utrzymanie wolności, warunkiem jest jednak poświęcanie 
interesów partykularnych na rzecz dobra wspólnego, możliwe dzięki praktykowa
niu cnoty przez wykształconych obywateli. Rząd takiej wspólnoty winien być zor
ganizowany analogicznie jak „mieszany rząd” królestwa, z tym, że obok zachowa
nia dominującej roli arystokracji Barston żąda wyboru rządców miast, przewidując 
odmienną dla nich legitymację niż posiadana przez króla, nadal będącego głównym 
czynnikiem rządu królestwa, choć uczestniczącego wraz z dwoma innymi aktora
mi w dziele stanowienia prawa. Republikanin Barston jest szczególnie krytyczny 
wobec dwóch niebezpieczeństw: demokratycznego i oligarchicznego. Z tego po
wodu kojarzy arystokrację nie z najbogatszymi lub dzierżącymi tytuły szlacheckie 
„z urodzenia”, lecz z najlepiej wykształconymi i najbardziej cnotliwymi obywatela
mi. Przedstawiony przez niego ustrój wspólnoty miejskiej może uchodzić za obraz 
idealnego typu wspólnoty politycznej, która miałaby charakter samorządnej repub
liki108, z władcą nie dziedzicznym, lecz elekcyjnym.

Angielscy prekursorzy myśli republikańskiej korzystali często z dzieł Machia- 
vellego; choć ich ocena była u nich początkowo nadzwyczaj krytyczna (dość wspo
mnieć stanowisko Reginalda Pole’a), to idee w nich znajdowane można z łatwością 
dostrzec zarówno w radach udzielanych Henrykowi VIII przez Richarda Morisona 
i Edwardowi VI przez Williama Thomasa109, jak i w pouczeniach dawanych przez 
Stephena Gardinera królowi Filipowi II110. Wiele idei Machiavellego, nade wszyst
ko decydujących o republikańskim obliczu jego myśli, odnaleźć można w dziele 
Richarda Beacona111 Solon his follie: or a politiqve discourse, touching the refor- 
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mation of common-weales conquered, declined or corrupted z 1594 r., poprzedza
jącym bardziej znany traktat Edmunda Spensera112 A view of the present state of 
Ireland, zwykle analizowanym jednak w związku z nim, bo traktującym również 
o problemie irlandzkim. Peltonen, przejmując zasadniczo interpretację przedsta
wioną wcześniej przez Sydney’a Anglo113, zauważa, że znaczenie traktatu Beacona 
wykracza poza wąski kontekst irlandzki i związane jest z użyciem przez pierwsze
go autora angielskiego wszystkich niemal wątków republikańskich ujawnionych 
w makiawelowskich Rozważaniach. Dialog Beacona, w którym nie pojawia się na
zwisko florenckiego myśliciela, zasługuje na uwagę, bo jego autor uznawany jest 
niekiedy za najbardziej radykalnego reprezentanta klasycznego humanizmu w An
glii przed połową XVII w.

czął praktykę prawniczą); za czasów królowej Elżbiety I, prawdopodobnie w latach 1586-1591, 
pełnił funkcję prokuratora prowincji Munster w Irlandii. Niektórzy historycy traktująjego pracę 
Solon his follie, or a politique discourse, touching the reformation of common-weales conqu
ered, declined or corrupted (Oxford 1594) jako podstawę dla dzieła napisanego nieco później 
przez Spensera (tak np. N. P. Canny, Spenser’s Irish crisis: humanism and experience in the 
1590s, „Past and Present” 1988, 120, s. 207-208).

112 Spenser był też autorem The Faerie Queene, poematu, w którym - nawiązując do ustaleń 
autora podręcznika dydaktyki z czasów elżbietańskich, Richarda Mulcastera - podkreślał zwią
zek między „interesami” prywatnymi i publicznymi, znaczenie pokoju jako warunku realizacji 
obu, mimo że podzielał zasadniczo pesymistyczny ogląd natury ludzkiej, tak mocno wyekspo
nowany w dokonaniach poetów aktywnych w drugiej połowie „epoki elżbietańskiej” (Marlowe!) 
i w dziełach choćby Thomasa Heywooda (autora m.in. Royal King and Loyal Subject z ok. 
1600 r.).

113 S. Anglo, A Machiavellian Solution to the Irish Problem: Richard Beacon s „Solon His 
Follie " (1594), [w:] England and the Continental Renaissance. Essays in Honour of J. B. Trapp, 
red. E. Chaney, P. Mack, Rochester, NY 1990, s. 153-164.

Beacon przedstawia trzech rozmówców, będących obywatelami starożytnych 
Aten: Epimenidesa, Pizystrata i Solona. Dyskutują oni na temat problemów poli
tycznych ich miasta-państwa (w ujęciu Beacona Anglii) w związku z zagadnienia
mi pojawiającymi się w kolonii Salamina (Irlandia). W pierwszej kolejności nad
mienia, że zadania władcy reformującego kraj są poważniejsze i wznioślejsze niż 
te, które spełnia władca budujący nowe państwo; że - powołując przykład rzymski 
- dokonania Lucjusza Juniusza Brutusa przerastały dzieło Romulusa, skoro pierw
szy (w ujęciu Beacona obrazujący Elżbietę I) zdołał wypędzić tyrana, ostatniego 
króla Rzymu Tarkwiniusza Pysznego i zaprowadzić republikę. Już w punkcie wyj
ścia kreśli tedy autor zasadnicze zadanie angielskiego władcy: przeprowadzenie re
formy zarządzania okupowaną wyspą oraz dokonanie głębokiej i wszechobejmują- 
cej reformy Królestwa Irlandii. Z jednej strony, nie odbiegając w tym względzie od 
innych autorów, przedstawia sposób, w jaki należy pogłębić podbój Irlandii, z dru
giej jednak, dostrzegając problemy zarządu podbitym krajem, analizuje kierunki 
i sposoby jego reformowania. Upadek ciała politycznego nie jest spowodowany 
niczym innym, jeno odejściem od jego początkowej formy i doskonałości, porzuce
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niem sprawiedliwej proporcji zarówno co do posłuszeństwa, jak i co do rządzenia, 
głosi ustami Epimenidesa, zwracając uwagę, że upadek spowodowany jest zagu
bieniem cech właściwych poddanym i rządzącym, który to proces jest zresztą na
turalny we wspólnotach politycznych, poddanych - jak u Machiavellego - cyklom 
rozwoju i upadku"4. W podbitej kolonii okazją do degeneracji powinnych cech jest 
nie tylko sam akt podboju, ale i nieodparta chęć ciągłego sprzeciwiania się okupan
tom przez podbity lud; jego tendencja do sprzeciwu nie może zostać powstrzymana 
bez aktywności rządu, z polecenia którego podbój został dokonany; rząd winien 
być świadom, że sprzeciw będzie wciąż ponawiany, jeśli nie zostaną powstrzymane 
okrucieństwa i nie będą przywrócone trzy podstawowe cechy, które w przypadku 
Salaminy/Irlandii zostały utracone: miłość do Boga, władcy i własnego kraju, de
cydujące o „dobrym byciu” każdej wspólnoty politycznej. Utrata poczucia bezpie
czeństwa pociąga za sobą nie tylko porzucenie religijnych formuł i powinności, ale 
także zdziczenie i barbarzyństwo ludzi niemających względu na dobro wspólne, za
biegających jedynie o indywidualne przetrwanie w przypadku podbitego ludu albo 
własne bogactwo w przypadku okupantów114 115.

114 R. Beacon, Solon hisfollie..., s. 65 i 96-97.
115 Tamże, s. 50-52, 69-72 i 86-91.
116 Tamże, s. 97-98.
117 Tamże, s. 46-49.

Nie tylko jednak ta „psychologiczna” racja decydowała o niewłaściwości rzą
dów sprawowanych w kolonii, ale również racja instytucjonalna. Beacon wskazuje 
bowiem, że przyczyną upadku wspólnot jest zachwianie równowagi między czyn
nikiem arystokratycznym i ludowym w ustroju, już to w następstwie niedocenie- 
nia pierwszego z nich, już to w rezultacie wyeliminowania drugiego; tym samym 
- nawiązując do idei Machiavellego - wskazuje, że konflikt między warstwami 
społecznymi o udział w sprawowaniu władzy jest nie tylko możliwy, ale wręcz ko
nieczny116. Upadek, polegający na zapoznaniu koniecznych cech lub odrzuceniu 
koniecznego członu rządu, nie musi być trwały, może natomiast stać się okazją do 
odnowienia życia wspólnoty, stwarza bowiem możliwość przyjęcia rozwiązań ra
dykalnych: pozbawienia podbitego ludu jego praw, zwyczajów i ustroju, narzuce
nia mu nowych norm, nie wymuszanych jednak „silną ręką”, lecz łagodzących nie
chęć do okupantów, szanujących w szczególności własność podanych, niezależność 
ich życia rodzinnego i autonomię okręgów117. Zasadniczym celem stawianym przez 
Beacona jest tedy wprowadzenie dobrych praw, tzn. takich, które z jednej strony 
honorować będą „prywatność” okupowanych, z drugiej jednak promować dobro 
wspólne, niezależne od utraconej niezależności politycznej. Powoli lub szybko, bo 
tempa zmian prawnych Beacon nie ustala, lecz konsekwentnie i dbając o należytą 
i niechybną egzekucję, prawa winny być jednak stale zmieniane, gdyż ciągłe refor
mowanie kolonii jest podstawowym wyznacznikiem prowadzonej wobec niej poli
tyki; ci, którzy reformom tym się sprzeciwiają, winni być usuwani bez zachowania 
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odpowiednich procedur prawnych118, nie pojmują oni bowiem, że zmiany w prawie 
nie zmierzają do zniechęcenia podbitego ludu do okupantów, lecz go do nich prze
konują, skoro zadowolenie ludu jest kluczem do powodzenia wielkiego dzieła re
form przeciwdziałających skłonnościom poddanych do sprzeciwu.

118 Tamże, s. 5-22.
119 Tamże, s. 23-24.

Ani jednak konieczna zmiana praw, ani rządy sprawowane w imię odradza
nia wspólnoty politycznej i pozyskiwania szacunku dla zmian ze strony podbite
go ludu, nie wyczerpują wielkiego dzieła i nie są w stanie przywrócić kolonii wła
ściwego położenia. Beacon uznaje, że konieczna jest reforma nie tylko instytucji, 
ale zepsutego społeczeństwa, wymaga przywrócenia świadomości podstawowego 
celu jego istnienia - dążenia do dobra wspólnego, żąda od zarządzających kolo
nią, by honorowali „zasady rządzenia”, wymagając zarazem wprowadzenia kolej
nych rozwiązań w odniesieniu i do upadłego społeczeństwa, i do nieskutecznych 
rządzących. Głosi tedy, iż jedynym sposobem zapoczątkowania głębokiej reformy 
społeczeństwa, a zarazem usunięcia niedomagań pojawiających się w strukturach 
rządzących jest ustanowienie „rządu mieszanego”, zdolnego zarówno wprowadzić 
oczekiwane rozwiązania prawne, jak i zmienić zepsute obyczaje podbitego ludu 
i wojsk okupacyjnych. Choć Beacon uznaje, że najlepszą formą rządu jest ponad 
wszelką wątpliwość monarchia, jako daleko mniej narażona na zepsucie niż ary
stokracja i najgorsza ze wszystkich form demokracja, to przecież przyjmuje zara
zem, że najlepszą jest monarchia uwzględniająca także „czynniki grupy i wielu”, 
znana Romulusowi i Solonowi. Zwraca zatem uwagę, że choć niekiedy konieczne 
jest złożenie władzy absolutnej w ręce dyktatora, to poza wyjątkowymi sytuacja
mi baczyć należy nade wszystko na właściwe zakreślenie granic władzy jednostki, 
gdyż władza pozbawiona wszelkich ograniczeń staje się „władzą w sobie” i zagra
ża samemu bytowi wspólnoty politycznej. Jak w Sparcie i Wenecji osobie piastują
cej najwyższy urząd muszą towarzyszyć ci, których zadaniem jest kontrolowanie 
jej poczynań, zwłaszcza zaś baczenie, czy nie przekracza ona zakreślonych przez 
prawo granic. Obok rady, która spełniać miałaby tę funkcję kontrolną, najważniej
szą granicą jest czas sprawowania urzędu, bowiem - jak pouczają dzieje Rzymu 
- permanentna dyktatura prowadzi do zniesienia wolności i przyczynia się do psu
cia obyczajów nawet dobrych poddanych119. Rozwiązaniem staje się więc, postulat 
ten znamy z wypowiedzi m.in. Elyota, aktywna działalność doradców władcy, po
dobnych Katonowi, wzmacniających dobre jego cechy, a nawet kształtujących cno
ty tego, który nie musi być ani bogaty, ani potężny, jako że uwarunkowania tego 
rodzaju przyczyniają się tylko do jego degeneracji jako piastuna urzędu, osłabia
jąc autorytet samego urzędu. Obok namiestnika króla ustanawianego na jeden rok, 
działać mają w kolonii nie tylko gubernatorzy prowincji, dbający o zachowanie ładu 
prawnego, a zwłaszcza o bezpieczeństwo osób i dóbr poddanych, stanowiących 
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wszak o potędze każdego królestwa™, ale także instytucje, które pozwolą ludowi 
bronić wolności. Typowo republikańskiemu argumentowi, iż najlepszym obrońcą 
wolności ludu jest on sam, a co za tym idzie, że niezależność jednostek składają
cych się na lud musi być zagwarantowana istnieniem instytucji, w których będą one 
działać, towarzyszy jednak stosunkowo niewiele uwag o tego rodzaju instytucjach 
(Beacon wspomina jedynie o konieczności ustanowienia sądu apelacyjnego120 121).

120 Tamże, s. 81.
121 Tamże, s. 80-81.
122 L. Lewkenor, Introduction, [w:] G. Contarini, The Commonwealth and Government 

of Venice, przeł. L. Lewkenor, New York 1969, s. 33.

Nie tylko John Vowell/Hooker, John Barston i Richard Beacon, ale także anoni
mowy tłumacz dzieła Wawrzyńca Goślickiego De optimo senatore (1568), tytuło
wanego charakterystycznie w przekładzie angielskim The counsellor (wyd. 1598), 
a zwłaszcza Lewes Lewkenor, który przełożył napisany w latach 20. XVI w. trak
tat Gaspara Contariniego (ongiś przyjaciela Pole’a) De magistratibus et republica 
Venetorum, wydając w 1599 r. The Commonwealth of and Governmet of Venice, 
uważani są za zwolenników republikańskich koncepcji klasycznych i współcze
snych włoskich w dobie Tudorów. Lewkenor opatrzył przekład nie tylko dedykacją 
(dla księcia Warwick), ale także obszernym wstępem, w którym prezentował głów
ne elementy myślenia republikańskiego w schyłkowym okresie panowania Elżbiety 
I. Eksponując zależność wielkich sukcesów politycznych i ustroju Wenecji, podkre
ślał trzy główne cechy ich wspólnoty politycznej: po pierwsze - zdolność do uni
kania albo duszenia w zarodku wszelkiego zepsucia - i to zarówno nadchodzącego 
z zewnątrz, jak i rodzącego się w samej republice (w jego przekonaniu zapewnia 
to udział niemal trzech tysięcy obywateli w sprawowaniu władzy nie jako żołnie
rzy, lecz jako cywilnych członków wspólnoty politycznej, którzy mają wpływ na 
kierunek polityczny przyjmowany przez republikę i prawa nią rządzące; dzięki tak 
powszechnemu udziałowi i, co szczególnie ważne, cenieniu przez Wenecjan rów
nego udziału, unika się w republice fakcyjności, nikt bowiem nie dąży do rozsze
rzania władzy, skoro jego równy udział nie jest w żadnym razie zagrożony); po 
drugie - honorowanie zasady wyboru urzędników, realizowanej jedynie „w opar
ciu o cnotę”, nie zaś bogactwo lub wpływy (wszystkie urzędy i godności, zauważa 
Lewkenor, są w Wenecji nadawane przez cale zgromadzenie tylko ludziom najmą
drzejszym, najcnotliwszym i stałym w swym życiu122). Po trzecie - posiadanie zna
komitej formy rządów, otwarcie zalecanej Anglii: doża reprezentuje „najwspanial
szą Monarchię”, posiadając wszelkie zewnętrzne znamiona godności królewskiej, 
podporządkowuje się obowiązującym prawom. Arystokratycznym elementem 
w mieszanym ustroju Wenecji jest rada senatorów posiadająca „pełnię najwyższej 
władzy”, niezdolna jednak do korzystania z niej w sposób właściwy tyranom ani 
gwałcenia obowiązujących praw, ograniczana bowiem przez czynniki monarchicz- 
ny i demokratyczny. Ten ostatni reprezentuje w Wenecji Wielka Rada, nierozdzie- 
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rana waśniami fakcyjnymi, a stanowiąca - że użyjemy słów Lewkenora - najrzad
sze bodaj i właściwie niespotykane przywództwo demokracji lub państwa ludu'21, 
tworzona jest przez wszystkich obywateli, składa się tedy z owych trzech tysięcy 
wolnych i mających udział we władzy123 124 125. Jak się wydaje, w nadchodzącym, jakże 
burzliwym okresie dziejów Anglii, wezwania Lewkenora i innych przedstawicieli 
wczesnego republikanizmu, zostały wysłuchane nade wszystko przez zwolenników 
parlamentu. Chociaż w sporze z Jakubem I i Karolem I Stuartami oraz uzasadnia
jącymi ich absolutystyczne pretensje duchownymi anglikańskimi i prawnikami 
korzystali oni głównie z racji przewidywanych przez stanowiska kontraktualne i 
ancient constitution, to w pewnej mierze podnosili przecież także wiele racji od
najdowanych w pismach republikanów, odwołujących się do starszej tradycji niż 
koncepcja kontraktualna i ancient constitution'25.

123 Tamże.
124 O znaczeniu Ponęta i Lewkenora dla tradycji republikańskiej wspomina również w wie

lu miejscach Q. Skinner (zob. np. The state, [w:] T. Ball, J. Farr, R. L. Hanson, Political 
Innovation and Conceptual Change, Cambridge 1989, s. 110-112).

125 Interpretacja wskazująca na wielość wątków republikańskich w publicystyce zwolen
ników zwierzchnictwa parlamentu jest coraz częściej przyjmowana przez angielskich history
ków myśli politycznej: dość wspomnieć nie tylko ustalenia Peltonena (ClassicalHumanism..., 
s. 119), ale także J. P. Sommerville’a (Politics and Ideology in England, 1603-1640, Harlow 
1986), A. G. R. Smitha (Constitutional ideas and parliamentary developments in England 
1603-1625, [w:] The Reign of James VI and I., red. tenże, London 1973) i R. Eccleshalla 
(Order and Reason in Politics. Theories of Absolute and Limited Monarchy in Early Modern 
England, Oxford 1978).

8. Powszechnie przyjmuje się, że za panowania Elżbiety dyskutowane były 
dwa ujęcia rzeczypospolitej angielskiej. Pierwszy ogląd, przypisywany zwykle pro
testantom, wiązał się z odczytywaniem historii i instytucji Anglii jako „monarchii 
mieszanej”, w której suwerenność współrealizowana jest przez trzy czynniki: króla, 
lordów i commons, Korona zaś symbolizuje wprowadzanie w życie ich kolektyw
nej woli, artykułowanej w parlamencie. Ta kolektywna tożsamość, przez długi czas 
kojarzona z ujmowaną nieosobowo rzecząpospolitą (commonwealth) lub wspól
notą, była już w latach 90. XVI w. często kojarzona ze społeczeństwem, naro
dem lub krajem (country). Drugi ogląd, jak się wydaje bliższy królowej Elżbiecie, 
kładł nacisk na wyjątkową pozycję monarchy jako piastuna Korony, jako tego, kto 
jest suwerenem w odniesieniu do spraw kraju, pełni rolę głowy ciała polityczne
go, rzeczypospolitej lub Korony (królowa wskazywała niejednokrotnie, że bez jej 
zgody nie może zapaść żadna decyzja wiążąca poddanych, eksponując wyjątko
wość monarchy jako personifikacji Korony). Za panowania Elżbiety, mimo prób 
podejmowanych w tym zakresie, stosunkowo niewielką rolę ogrywał inny ogląd, 
przypisujący odnoszącego suwerenność radzie, którą byłaby już to Tajna Rada 
(Privy Council), już to parlament, a jeszcze szerzej naród. Niemal przez całe pół
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wiecze, podobnie jak za Henryka VIII, „doradztwo” rozumiano tylko jako działa
nie na rzecz monarchy, jako obowiązek raczej niźli uprawnienie, choć w związku 
z pierwszym oglądem mogła już się ujawniać tendencja nieco odmienna, ekspo
nująca niejaką samodzielność ciała doradczego jako uzyskującego względną sa
modzielność z własnymi kompetencjami (z tą tendencją wiązane są w literaturze 
pierwsze postulaty „swobody wypowiedzi” w organach współdziałających z kró
lową). Dominujące rozumienie doradztwa było zakorzenione w tradycyjnych uję
ciach dotyczących arystokratycznych lub/i wybieranych przez monarchę dorad
ców (szczególnie do Privy Council) albo i „pobożnych” doradców tak ważnych 
dla Humphrey’a; w ujęciach, które uzasadniały traktowanie również parlamentu 
jako miejsca kształtowania się wspólnotowej mądrości126 (jak określił go w 1572 r. 
w pracy Order and Usage John Vowell/Hooker127), będącego jednak tylko insty
tucjonalnym wyrazem „pobożnej” rady. Z czasem jednak, jak zauważa McLaren 
za Collinsem, zapewne w latach 1570-1585 dokonała się pewna zmiana: potrzeba 
określania treści woli Boga porządkującej zachowania angielskiego ciała politycz
nego doprowadziła do uznawania niekiedy „wolnej rady” jako zarazem uprawnie
nia i powinności, uprawnienia w jakiejś mierze odnoszonego także do prowincji, 
powinności zaś ciążącej na monarchini (jako jednej z trzech części), by kształto
wała swą wolę, zapoznając się uprzednio z głosem tak ustalającej się „mądrości 
wspólnotowej” i dzięki temu uniknęła popadnięcia w tyranię. McLaren, tym razem 
powołując się na Parry’ego128, piszę znacząco: Skupianie się w tym okresie na roli 
parlamentu w monarchii mieszanej doprowadziło do politycznie istotnego odczy
tania specyfiki Izby Gmin jako pierwszego wśród równych w takiej monarchii ze 
względu na jej związki nie z koroną, lecz ze „społeczeństwem” (country), kojarzo

126 Emst Kantorowicz w cenionej powszechnie pracy The King's Two Bodies: A Study in 
Medieval Political Theology, Princeton, NJ 1957, s. 447, wskazuje, że w angielskiej myśli po
litycznej parlament był wręcz traktowany jako „żywe ciało polityczne królestwa”, nie był za
tem ani „osobą fikcyjną” (persona fleta), ani „osobą reprezentującą” (persona representata), lecz 
bardzo realnie ujmowanym „ciałem reprezentatywnym” (korpus repraesentans).

127 V. F. Snów, Parliament in Elizabethan England..., s. 182-183. Snów, redaktor wydania 
dzieła Johna Hookera Order and Usage, zwraca uwagę nie tylko na protestantyzm omawianego 
autora i pokrewieństwo jego ujęcia z proponowanym ongiś przez Ponęta, ale także na rozejście 
się jego stanowiska i coraz mocniejszej opcji „czysto purytańskiej” reprezentowanej osobliwie 
przez Thomasa Cartwrighta. O ile jednak najbardziej radykalnym elementem wystąpienia (oma
wianego szerzej w innym szkicu) Johna Hookera (który dopiero po napisaniu pracy został człon
kiem Izby Gmin i zasiadał w niej w latach 1571-1586) był postulat zrównania obu izb parlamen
tu w trakcie sesji, ale traktowania Izby Gmin jako lepiej reprezentującej wspólnotę polityczną 
niż Izba Lordów, zdecydowanie mniej sprzyjająca tendencjom purytańskim, o tyle Cartwright, 
prawdopodobny autor wypowiedzi zawartych w A Second Admonition..., zasadniczo występo
wał już przeciwko parlamentowi.

128 G. J. R. Parry, A Protestant Vision: William Harrisom and the Reformation of Eliza
bethan England, Cambridge 1987, s. 262-268.
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nym również z „prawdziwym Kościołem”129. Związek królowej właśnie z tą ten
dencją, zapowiadaną już przez Humphrey’a, wyznaczyć miał podstawę dla wnio
sku stawianego m.in. przez Johna Guy’a, iż okres po 1585 r. należy traktować jako 
odmienny i odrębny od poprzedniego etap rządów Elżbiety130 131, wówczas bowiem 
królowa miała w mowie zamykającej parlament 1589 r. odrzucić pomysł, by po jej 
śmierci rada miała zająć decydującą pozycję (jak we wspominanym już projekcie 
współpracowników Burghley’a). W latach 90. XVI w. Elżbieta wielekroć powta
rzała ten sąd, dając jednoznacznie do zrozumienia, że do niej jedynie należy podej
mowanie działań dla dobra rzeczypospolitej i określanie treści racji stanu, a nie do 
doradców działających już to w Tajnej Radzie, już to w parlamencie, a tym samym 
uznając siebie za „głowę” ciała politycznego (jaką był jej ojciec), znajdującą się 
ponad trzema stanami; Elżbieta wyrażała w ten sposób stanowisko, które Jakub I 
scharakteryzuje krótko: a mixed polity created by kings'3'.

129 A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I...,s. 159.
130 The 1590s: The Second Reign of Elizabeth 1?, [w:] The Reign of Elizabeth I: Court and 

Culture In the Last Decade, red. J. Guy, Cambridge 1995, s. 1-19.
131 Zob. szerzej G. L. Mosse, The Struggle for Sovereignty in England from the Reign of 

Queen Elizabeth to the Petition of Right, New York 1968, passim.

9. Pamiętając o wydarzeniach, jakie rozegrały się za Edwarda VI i Marii, ma
jąc świadomość stosunkowo niewielkiego sprzeciwu wobec dzieła protestantyzacji 
kraju za pierwszego z tych władców i rosnącego oporu - przynajmniej w nowych, 
niezwykle radykalnych ujęciach teoretycznych - ze strony protestantów wobec re- 
katolicyzacji kraju za panowania „Krwawej Marii”, przedstawiwszy stanowisko 
królowej korespondujące z ustaleniami Humphrey’a oraz wystąpienia autorów 
uznawanych za prekursorów orientacji republikańskiej, podejmiemy próbę naszki
cowania różnorodnej w formie, mniej różnorodnej w treści publicystyki politycznej 
zawartej w pismach kilku autorów elżbietańskich, zwłaszcza dyplomaty Thomasa 
Smitha i poety Philipa Sidney’a, zapowiadając przedstawienie dokonań kolejne
go autora, teologa i prawnika Richarda Hookera w „Zakończeniu”. By unaocznić 
istotę napięcia występującego w myśleniu anglikanów zwłaszcza pod koniec epoki, 
omawiając ostatniego z wymienionych autorów jako autora w istocie podsumowu
jącego refleksję szesnastowieczną, wspomnimy o stanowisku zajmowanym przez 
jego przyjaciela Hadriana Saravię, zaliczanego do grona głównych twórców an
gielskiej odmiany doktryny Boskiego uprawnienia króla, wprowadzającego w wiek 
siedemnasty, który rozchodził się ze zwolennikami dziedzictwa Fortescue i był na
stawiony polemicznie wobec elementów „konstytucjonalizmu” lub republikanizmu 
bliskiego myślicielom elżbietańskim. Zobaczymy, że o ile Hooker utrzymuje, iż 
z mocy prawa naturalnego władza znajduje się pierwotnie we wspólnocie, o tyle 
Saravia tezę tę neguje; o ile Hooker, mimo problematyczności tego twierdzenia, 
przyjmuje, że wspólnota „przelewa” swą władzę na pierwszego króla i ogranicza 
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tym samym jej wykonywanie przez władcę, tworząc fundamentalną dla wspól
noty angielskiej konstytucję, o tyle Saravia oddala te tezy, udzielając odmiennej 
odpowiedzi na dwie kluczowe kwestie tzw. konstytucji: związania króla prawem 
i konieczności współdziałania przez niego z ciałem reprezentującym wspólnotę 
w stanowieniu norm prawnych. Dowiemy się, że o ile u Hookera rola monarchy 
w procesie stanowienia prawa sprowadza się zasadniczo do negatywnego głosu, 
skoro ma on jedynie wyrażać zgodę na normy stanowione nie przez niego, lecz 
przez parlament, którego jest także elementem, o tyle u Saravii porządek ten zosta
nie odwrócony i - zgodnie ze stanowiskiem bronionym przez Elżbietę pod koniec 
panowania, jednoznacznie zaś przez pierwszego Stuarta - raczej z woli króla niż 
izb pochodzić będzie treść norm, zaś „zgoda ciała królestwa” będzie mieć nie tyle 
walor władczy, ile „przyzwalający” jedynie. Hooker łączyć będzie uwagi na temat 
prawa naturalnego określającego źródła wspólnoty politycznej z opisem istnieją
cej w Anglii, spontanicznie wykształconej konstytucji, znajdując w niej argumen
ty przeciwko ideom purytanów oraz hugenockich i katolickich zwolenników teo
rii czynnego oporu (choć jego doktryna w pewnym zakresie do nich nawiązywała, 
nie zawierała bowiem jednoznacznej negacji tezy, iż w pewnych okolicznościach 
król może zostać zdetronizowany lub nawet zabity przez poddanych132), ale także 
nawiązując do kierunku poszukiwań ustalonego przez St Germana i w pewnym 
zakresie Thomasa Smitha. Tymczasem Saravia, obrawszy za cel zasadniczy odda
lenie wszelkich koncepcji uzasadniających „królobójstwo” lub „tyranobójstwo”, 
bliskich monarchomachom, jednoznacznie sprzeciwi się stanowisku politycznemu 
purytanów coraz wyraźniej zbliżających się do tych koncepcji, w latach 90. kon
tynuując skierowany przeciwko nim atak arcybiskupa Canterbury Johna Whitgifta 
i biskupa Londynu (od 1604 r. arcybiskupa Canterbury) Richarda Bancrofta. 
Bronić będzie również Kościoła anglikańskiego, eksponując nie tylko tezę o apo
stolskim źródle uprawnień biskupów anglikańskich, ale i uwagi Thomasa Bilsona 
(biskupa Worcester w latach 1596-1597 i Winchester od 1597 do śmierci w 1616 r.) 
o ich Boskiej proweniencji. Whitgift, Bancroft i Bilson (autor True Difference be
tween Christian Subjection and Unchristian Rebellion, napisanej w odpowiedzi 
na Defence of English Catholics przedstawioną w 1584 r. przez rzymskokatolic
kiego kardynała Williama Allena) podkreślali z jednej strony wskazywany przez 
Objawienie obowiązek posłuszeństwa chrześcijan wobec władcy świeckiego, przy
pisując mu z drugiej strony uprawnienie i obowiązek stanowienia o tym, co jest 
prawdą, a co fałszem w odniesieniu do kwestii doktryny wiary (słowem prymat na
uczycielski). Rojalista Bilson posuwał się wręcz do paradoksu, wskazując, że wład
ca świecki nie dysponuje w tym względzie zdolnościami różnymi od posiadanych 
przez innych wiernych, może się tedy mylić, jednak nawet jego fałszywe orzecze

132 Zob. zwłaszcza: R. Hooker, A learned sermon of the nature of pride, section 2, [w:] 
tenże, Works of Richard Hooker, red. J. Kable, Oxford 1888, s. 719-720.
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nie wiąże wszystkich członków Kościoła, którego zwierzchnikiem pozostaje (wład
ca może wręcz stanowić prawo przeciwko Bogu i Jego prawdzie, a poddani muszą 
być posłuszni jego rozstrzygnięciom'33). Eksponując nade wszystko „argument uty- 
litarystyczny” na rzecz bezwzględnego posłuszeństwa władcy, nie przywołując na
tomiast „racji teologicznych”, tak mocno akcentowanych w Mirror of Magistrates 
i w licznych homiliach głoszonych również za Elżbiety133 134, Bilson kroczył tropem 
wyznaczonym wcześniej przez Jewela (upodabniającego majestat [majesty} królo
wej Anglii do godności Bodinowskiego suwerena), ukazując monarchę jako jedy
nego autora norm, przez którego przemawia sam Bóg (godzący się na zmienność 
norm, legitymizujący ją, usprawiedliwiający nowe normy stanowione tedy wcale 
nie arbitralnie, mimo iż odmienne wrażenie mogliby mieć poddani). Nie można się 
dziwić, że Bilson, dążący do zniesienia istotnej dla wielu współczesnych mu (m.in. 
Whitgifta i Hookera) identyfikacji Kościoła i Wspólnoty oraz mocniejszego jeszcze 
wyniesienia ładu świeckiego ponad ład kościelny135, uchodzi dziś za głównego eks- 
ponenta dojrzałej już za Elżbiety angielskiej wersji koncepcji „Boskiego uprawnie
nia” monarchy jako piastuna „najwyższej władzy”, jedynego, którego orzeczenia 
wiążą prawnie wszystkich poddanych136. Nie parlament tedy obejmujący króla, jak 
zdawał się przekonywać m.in. John Vowell/Hooker, ani cała wspólnota (common
wealth), jak orzekł w związku z tłumaczeniem dzieła Bodina Richard Knolles, lecz 
monarcha miał być jedynym źródłem wiążącego jurydycznie „rozkazu”137.

133 T. Bilson, The True Differences between Christian Subiection and Unchristian 
Rebellion, London 1585, s. 213.

134 Zob. szerzej C. Morris, Political Thought in England..., s. 74-76.
135 Na marginesie zaznaczmy, że spory anglikanów tak z purytanami, jak i z katolikami 

znajdowały odzwierciedlenie w pracach parlamentów zwoływanych przez Elżbietę I; interesu
jąco opisuje ten problem J. H. Hexter we wprowadzeniu do pracy zbiorowej pod swoją redakcją 
Parliament and Liberty.... zwłaszcza s. 6-11. Warto też pamiętać, że Bilson był jednym z najpo
ważniejszych polemistów występujących przeciwko pretensjom prezbiterian do takiego ukształ
towania ładu w Kościele, by umniejszyć wpływ hierarchów ustanawianych przez monarchę, 
poczynając od polemiki zwróconej przeciwko Henry’emu Jacobowi, często uznawanemu za pre
kursora kongregacjonalizmu, a na tekście najbardziej bodaj znanym (The Perpetual Government 
of Christ s Church), traktowanym jako jedna z najbardziej dojrzałych prac napisanych w obronie 
episkopalizmu anglikańskiego kończąc.

136 T. Bilson, The True Differences..., zwłaszcza s. 73; zob. szerzej D. R. Kelley, 
Elizabethan political thought, [w:] The Varieties of British Political Thought, 1500-1800, red. 
J. G. A. Pocock, Cambridge 1993, s. 72-74, który zwraca uwagę nie tylko na analogię stano
wiska Jewela i Bilsona, ale także na kontynuację ich stylu myślenia u George’a Whetstone’a, 
eksponującego znaną od czasów Seyssela triadę religia-sprawiedliwość-rząd i orzekającego, że 
monarcha jest jedynym zwierzchnikiem każdej z nich i - inaczej niż u Thomasa Smitha - w żad
nej nie jest zmuszony współdziałać z parlamentem. W ten sposób rojaliści elżbietańscy mieli się 
nie tylko zbliżać do stanowiska Bodina (a być może nawet je zapowiadać), ale i zrywać z tradycją 
Fortescue, czyniąc Anglię jedynie dominium regale miast politicum et regale.

137 D. R. Kelley, Elizabethan political thought, s. 76. Zob. również ważne ustalenia 
Christophera Morrisa na temat poszukiwań innych jeszcze hierarchów Kościoła anglikańskie
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10. Sir Thomas Smith138, jeden z najbardziej znanych myślicieli elżbietań- 
skich, zmierzał w innym kierunku, przygotowując raczej wystąpienie Hookera niźli 
Saravii. Przedstawiany zwykle jako krytyk tendencji absolutystycznych, które za
sadniczo miały się ujawnić dopiero za panowania pierwszego Stuarta, a zarazem 
jako najciekawszy eksponent stanowiska dominującego za panowania jego po
przedniczki, Smith podejmował jednak w wielu przypadkach krytykę ujęć domi
nujących uprzednio. O ile w dyskursie prowadzonym za Henryka VIII, Edwarda 
VI i Marii Tudor dominowała jeszcze tradycyjna wizja hierarchicznego, statycz
nego ładu wszechrzeczy, któremu podlegała także sfera polityczna, to Smith, nie
chętny rządom Somerseta za panowania Edwarda VI, w traktacie napisanym za

go i świeckich (Sandys, Some, Dering), rozprawiających o wolności sumienia, które - wbrew 
próbom protestantów za Edwarda VI i katolików za Marii I - nie może być poddawane władzy 
świeckiej, choćby ta sprawowała zwierzchnictwo w Kościele, a także długi wywód poświęcony 
stanowisku Bilsona, który wymagał oddania władcy świeckiemu samodzielnego zwierzchnictwa 
nad Kościołem (ale nie nad sprawami doczesnymi), do którego zbliżał się biskup Oksfordu John 
Bridges w pracy The Supremacie of Christian Princes z 1573 r., a które zmieniał abp Whitgift, 
domagając się uwzględniania opinii rady nawet w sprawach Kościoła (C. Morris, Political 
Thought in England..., s. 112-123).

138 Smith, urodzony 23 grudnia 1513 r. w Saffron Waldon w Essex w rodzinie bogatego 
ziemianina, kształcił się w Cambridge, gdzie w 1530 r. uzyskał stanowisko fellowa w Queens’ 
College, a trzy lata później rozpoczął publiczne wykłady z filozofii przyrody i greki, praw
dopodobnie uzyskując stanowisko profesora. Po odbyciu studiów za granicą rozpoczętych 
w 1540 r. we Francji, a kontynuowanych we Włoszech oraz po uzyskaniu doktoratu z prawa 
na Uniwersytecie w Padwie, Smith wrócił do Cambridge w 1542 r.; zaprezentowane przez nie
go wówczas stanowisko w sporze dotyczącym języka greckiego zostało powszechnie przyjęte, 
co potwierdziło znakomitą pozycję zajmowaną przez niego (i jego przyjaciela Johna Cheke’a) 
wśród ówczesnych badaczy klasycznych. W styczniu 1544 roku jako pierwszy uzyskał stanowi
sko Regius Professor of Civil Law; w tym samym roku pełnił urząd wicekanclerza uniwersytetu 
i kanclerza biskupa Ely, który wyświęcił go na kapłana w 1546 r.; w następnym roku Smith 
został zarządcą Eton College (urząd ten sprawował aż do 1554 r.) i dziekanem Carlisle. Smith 
wcześnie opowiedział się za protestantyzmem, dzięki czemu mógł piąć się po szczeblach kariery 
zwłaszcza po objęciu tronu przez Edwarda VI. Za protektoratu Somerseta rozpoczął działalność 
w życiu publicznym: w latach 1548-1549 sprawował godność sekretarza stanu (po Sir Williamie 
Paulecie), w tym charakterze podejmując ważną misję dyplomatyczną do Brukseli; w 1548 r. 
uzyskał tytuł szlachecki; po objęciu korony przez królową Marię I stracił wszystkie urzędy, jed
nak za panowania jej siostry Elżbiety I znów objął liczne funkcje, stając się nie tylko członkiem 
parlamentu (po raz pierwszy w 1559 r.), ale także uzyskując godność ambasadora w Paryżu 
w latach 1562-1566 (przebywając we Francji Smith nie tylko negocjował traktat pokojowy za
warty w Troyes w 1564 r., pozbawiający Elżbietę podstaw pretensji do Calais, ale także sporzą
dził pierwszy szkic głównego dzieła, opublikowanego jednak najwcześniej w 1583 r., zatem kil
ka lat po jego śmierci). Po powrocie do Anglii należał do najbardziej zaufanych protestanckich 
doradców Elżbiety I, był członkiem Tajnej Rady, a od 1572 aż do 1577 roku był kanclerzem 
Order of the Garter i ponownie pełnił funkcję sekretarza stanu (po Lordzie Burghley’u, a przed 
Thomasem Wilsonem); w 1572 r. raz jeszcze udał się z krótką misją dyplomatyczną do Francji, 
zaś od 1573 do 1576 r. pełnił godność Lorda Privy Seal (po Lordzie Howardzie z Effingham, 
a przed Sir Francisem Walsinghamem). Smith zmarł 12 sierpnia 1577 r.
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ledwie kilka lat po dojściu do władzy Elżbiety I, w znacznej mierze prezentował 
nowe podejście: wprawdzie nie przeczył jednemu z głównych elementów opcji 
tradycyjnej, a nawet do dziś uchodzi w opinii wielu badaczy za eksponenta dok
tryny „rządu mieszanego”, to zwykle uznawany jest też za pierwszego, który wy
raźnie dostrzegł rosnące napięcie między wizją dawną i zmiennością rzeczywisto
ści139. Napisany przez niego w latach 60. traktat De Republica Anglorum ma więc 
nie tylko dowodzić, że dostrzegał zachodzące zmiany, ale także że wskazywał na 
szczególną, jakże różną od dotąd dominującej, koncepcję polityczną opartą tylko 
na „empirycznych”, „czysto doczesnych i świeckich” przesłankach konstytucyjny 
obraz Anglii i jej „imperialistyczną politykę”140. Smith nie wspomina już o Boskim 
ładzie ani o prawie naturalnym odzwierciedlającym w stworzeniu to, co zrazu było 
pomysłem Boga. Nawet jeśli korzysta z tekstów biblijnych, to czyni to raczej gwo
li zilustrowania znanymi fragmentami tez własnych niźli ich uzasadnienia141, gdy 
zaś zauważa, iż ludzka natura - podobnie jak natura społeczeństwa - jest zmienna, 
to nie zakazuje wprowadzania zmian w obowiązującym ładzie normatywnym, lecz 
poprzestaje na ostrzeżeniu, iż radykalne zmiany bywają niebezpieczne. W odróż
nieniu od poprzedników, hołdujących koncepcji ładu statycznego, nie tylko godzi 
się więc na jego zmienność, ale także nie przywołuje przeciw nim argumentów 
czerpanych z Pisma Świętego ani z niezmiennego prawa naturalnego. Nie obawia 
się, jak Elyot, a poniekąd także More, zmienności jako takiej, lecz jedynie gwał
towności zmian. Nie tylko stwierdza, że poszczególne wspólnoty różnią się między 
sobą, ale także, iż żadna z nich nie trwa w tym samym stanie przez dłuższy czas. 
Ta konstatacja zmienności rzeczywistości, być może wywołana doświadczeniami 
zebranymi przez Smitha we Francji rozpalonej wojną religijną142, prowadzi go do 

139 S. L. Collins, From Divine Cosmos to Sovereign State. An Intellectual History of 
Consciousness and the Idea of Order in Renaissance Egland, New York-Oxford 1989, s. 74 i n.

140 D. Armitage, The ideological origins of the British Empire, Cambridge 2000, passim. 
Smith, projektujący wyprawę do Irlandii i mający nadzieję na objęcie przywództwa nad nią 
uchodzi za pierwszego autora w dziejach angielskiej myśli politycznej, który nie tylko jedno
znacznie opowiedział się za kolonizowaniem podbitych przez Anglię terytoriów, ale także przed
stawił argumenty wykorzystywane następnie przez zwolenników tego procesu (H. M. Jones, 
Origin of the Colonial Idea in England, „Proceedings of American Philosophical Society” 1942, 
85, s. 448-465).

141 L. Alston, Introduction, [w:] Sir T. Smith, De Republica Anglorum, Cambridge 1906, 
s. xxxv.

142 Zwracając uwagę, że Smith pisał swe dzieło przebywając na dworze Katarzyny 
Medycejskiej w 1565 r., J. H. M. Salmon twierdzi, że z pewnością znał on nie tylko rodzącą się 
w tym okresie w obozie hugenockim koncepcję oporu, ale także twórczość Franęois’a Hotman’a 
i uwzględniał jego spostrzeżenia dotyczące ustroju Francji, w tym rolę parlamentów i Stanów 
Generalnych (J. H. M. Salmon, The French Religious Wars..., s. 16-17; na temat formułowa
nych w tym okresie koncepcji hugenockich oraz ich „uwikłania” w szerszy kontekst poszukiwań 
podejmowanych w obozie kalwińskim zob. szerzej: B. Szlachta, Konstytucjonalizm czy abso
lutyzm? Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku, Kraków 2005, zwłaszcza s. 345-443).
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wniosku, że władca polityczny nie może zajmować się rozpoznawaniem statyczne
go ładu i aplikowaniem niezmiennych norm do poddanej mu sfery, skoro bowiem 
ład tego rodzaju nie istnieje, to winien on poszukiwać norm nowych, odpowiadają
cych „rzeczywistości empirycznej”, która obejmuje jednostki z ich namiętnościami 
i emocjami, upodobaniami i partykularnymi interesami.

Smith, autor nie tylko interesującej nas szczególnie pracy o republice angiel
skiej, ale także napisanego zapewne już w 1549 r. A Discourse of the Commonweal 
of His Realm of England (przypisywanej niesłusznie Johnowi Halesowi, opubliko
wanej pod pseudonimem „W.S.”), będący w opinii niektórych autorów pionierem 
w zakresie refleksji ekonomicznej, a nawet pierwszym dojrzałym merkantylistą 
w dziejach Anglii, istotnie eksponuje znaczenie indywidualnego, partykularnego 
interesu własnego jako istotnego czynnika życia społecznego, czynnika - dodajmy 
- nieuwzględnianego (albo i wykluczanego) w tradycyjnej koncepcji ładu, jako ład 
ów rozsadzającego. W A Discourse..., opublikowanym - podobnie jak dzieło o re
publice angielskiej - dopiero po jego śmierci (odpowiednio w 1581 i 1583 r.), poja
wiają się rozważania nie tylko o potrzebie uwzględniania tego czynnika, ale także 
o konieczności dostosowania lub nawet oparcia na nim aktywnej działalności rządu 
w sferze gospodarczej143. Brak w tej pracy jakichkolwiek odniesień do zagadnień 
nurtujących jego poprzedników, szczególnie tych, którzy podejmowali próby wy
pracowania „zwierciadła dla angielskich książąt”, skoro nie pojawiają się w niej 
rozważania na temat treści teoretycznego kształcenia władcy. Zaprezentowany zo
staje natomiast rozbudowany namysł nad treścią rzeczywistości, kosztem analizy 
tego, co powinne rozwijana jest analiza tego, co jest, co wpływa na ekonomiczną 
stronę angielskiej rzeczywistości, wskazanie bowiem takich czynników ma stano
wić główne zadanie każdego organu prawodawczego władców, a ich wykorzystanie 
powinność wielu (właśnie problemy gospodarcze zdają się stanowić najważniejszy 
powód trudności napotykanych przez monarchię Tudorów). Niektórzy badacze po
chylający się nad analizami Smitha pomieszczonymi w jego wcześniejszym dzie
le niż De Republica Anglorum zwracają wręcz uwagę na wyjątkowość rozważań 
Smitha, na to, że jako pierwszy angielski autor dostrzegł, iż nie tyle przemiana 
jednostek, ile zrozumienie i pełne wykorzystanie „bezosobowych procesów eko
nomicznych” ma decydować o pomyślności kraju; że wszelkie próby kształtowa
nia osobowości choćby władcy politycznego na nic się zdadzą, jeśli nie będzie on 
w stanie „dopasować” swojej polityki do uwarunkowań od niej jedynie nie zależ
nej144. Powołując się głównie na Cycerona, Smith ukazuje człowieka nie jako byt 

143 Zdaniem Mary Dewar, najlepszej bodaj znawczyni twórczości Smitha, tekst ten traktuje 
interes własny jako czynnik niezwykle ważny, wymagając, by mądry rząd wykorzystał go na rzecz 
dobra wspólnego (M. Dewar, Introduction, [w:] T. Smith, A Discourse of the Common Weal of 
This Realm of England, red. M. Dewar, Charlottesville 1969, s. ix).

144 N. Wood, Foundations of political economy: the new moral philosophy of Sir Thomas 
Smith, [w:J Political Thought and the Tudor Commonwealth: deep structure, discourse and dis- 
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nastawiony na własne jedynie korzyści, lecz jako jednostkę przypominającą same
go Boga, pragnącą działać dla innych (kraju, krewnych, sąsiadów), posiadającą za
tem naturalną skłonność do czynienia dobra. Jednak, zrywając z optymizmem tych, 
którzy analogiczną przesłankę czynili podstawą ustaleń dotyczących powinnego 
stanu rzeczy także w sferze politycznej czy ekonomicznej, Smith zwraca uwagę na 
trudności w realizacji tego, co nie od człowieka pochodzi, co jest mu wrodzone. 
Orzeka wręcz, że w rzeczywistości każdy działa raczej dla własnej, partykularnej 
korzyści, że - w nawiązaniu do zmienności rzeczywistości - także natura człowie
ka nigdy nie pozostaje w takim samym stanie, a nawet że skłania go ona do kon
fliktów z innymi dla własnego honoru i własnej korzyścil4S. Mimo że Smith zbliża 
się do przeświadczenia znanego nam z wypowiedzi wielu pisarzy chrześcijańskich, 
orzekając, iż stworzona jako doskonała, nieskłaniająca do konfliktów natura ludzka 
została następnie „zepsuta”, to w jego wypowiedzi znajdujemy element na tyle pe
symistyczny, że wyklucza on perspektywę doskonalenia się, powrotu do utraconego 
stanu, zwątpienia w możliwość zmiany natury ku stanowi wyjściowemu. Z elemen
tem tym łączy się jednak nadzieja na możliwość wykorzystania tego, co zepsute 
dla dobra empirycznej wspólnoty tworzonej przez jednostki, które - choć skonflik
towane i niezdolne do doskonalenia się - współżyją ze sobą w sferze im wspólnej, 
mimo egoizmu paradoksalnie przyczyniając się do „dobra innych”. Warunkiem jest 
jednak należyta aktywność rządu i właściwe wykorzystanie prawa jako narzędzia 
ustalania pokoju osiągalnego między jednostkami w sferze czysto doczesnej. To te 
narzędzia mają bowiem pozwalać na „kanalizowanie” wad i ich przejawów, zestra- 
janie dążeń egoistycznych z analogicznymi dążeniami innych jednostek, przemie
nianie ich ku dobru całej zbiorowości. Skuteczność ich wykorzystania wiąże się nie 
tyle jednak ze srogością przewidywanych sankcji, ile z umiejętnym kształtowaniem 
mechanizmów, które jednostki dążące do uzyskania korzyści własnych będą wyko
rzystywać i które pozwolą możliwie licznym zaspokoić własne pragnienia146 147.

guise, red. P. A. Fideler, T. F. Meyer, London 1992, s. 143-145. W opinii Wooda Smith za
powiada wręcz refleksję Bernarda Mandeville’a, gdyż każę uwzględniać ludzkie przywary jako 
nieusuwalny (a możliwy do wyzyskania) element rzeczywistości gospodarczej i politycznej.

145 T. Smith, A Discourse..., s. 31.
146 Tamże, s. 34-54. Zob. nadto E. A. J. Johnson, Predecessors of Adam Smith. The Growth 

of British Economic Thought, London 1937, rozdz. 2.
147 Zob. w szczególności A. N. McLaren, która za Eltonem nazywa tę grupę (do której - 

obok Smitha - zaliczy także Johna Halesa) środowiskiem „ludzi rozprawiających o rzeczypo-

Zauważmy - Smith nie jest zwolennikiem poglądu bliskiego wielu jego współ
czesnym, że istnieje naturalna harmonia interesów partykularnych albo że należy 
dążyć do przywrócenia jakiegoś rodzaju harmonii opartej na powszechności ana
logicznych dążeń indywidualnych. Przeciwnie, wydaje się, że autor De Republica 
Anglorum, zwykle uznawany za kontynuatora dokonań Elyota, Starkey’a i St 
Germana, przygotowujących typowo angielski styl myślenia o rzeczypospolitej 
(commonwealth)'41, przyjmuje „utylitarne” w istocie przekonanie, iż każdy ma wła
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sne dążenia, odmienne od dążeń innych jednostek. Przyjmuje, że zadaniem władz 
nie jest uzgadnianie tego, co z natury rzeczy zgodne, lecz kształtowanie mecha
nizmów kanalizujących niezgodne dążenia i występowanie w charakterze „arbitra 
wspólnego interesu”, którego treść ma być ustalana w parlamencie i który ma być 
chroniony i wzmacniany dzięki aktywności rządu. Mowa o wypracowaniu „sztucz
nej harmonii”, niekorespondującej z gatunkowymi, właściwymi wszystkim jednost
kom skłonnościami czy dążeniami przyrodzonymi. Podobnie jak Machiavelli z jed
nej strony, a Erazm z Rotterdamu, Pico Della Mirándola, Vives czy More z drugiej, 
Smith zdaje się więc uznawać „plastyczność” człowieka, o tyle jednak, o ile mowa 
o podejmowaniu działań w dziedzinie empirycznie dostępnej, dokładniej - ogra
niczonej do „planu doczesnego”, przekraczającego jednak wyłącznie „całość na
rodową”, jakże często uznawaną w tym okresie za autarkiczną. W A Discourse... 
znajdujemy wiele fragmentów, w których Smith przekonuje nie tylko o potrzebie 
„wpisania” jednostek w szerszy system relacji ekonomicznych, ale także o koniecz
ności utrzymywania relacji gospodarczych z innymi krajami i dbania o zachowanie 
w nich równowagi przez rządzących pozbawianych odniesienia do jakiegokolwiek 
„planu moralnego”, a stających się władcami „sekulamego” w istocie państwa148.

spolitej” (commonwealthmen), zainteresowanych osobliwie należytym wykształceniem panują
cego, które pozwala mu przekroczyć wszelką interesowność, działać na rzecz „interesu całości” 
i traktować siebie jako „mniejszego” od całości, dla której podejmuje aktywność; tym sposobem 
myślenia miał się kierować osobliwie Lord Burghley i ten sposób rozumowania miał być „szcze
piony” nade wszystko przedstawicielom wyższego duchowieństwa, by uwolnić go od „sekciar
stwa” powodującego tak katolikami, jak i purytanami (A. N. McLaren, Political Culture in the 
Reign of Elizabeth /..., s. 86 i n.).

148 Zob. szerzej N. Wood, Foundations ofpolitical economy..., s. 148-155.

W traktacie De Republica Anglorum, pisanym prawdopodobnie w Tuluzie 
w pierwszej połowie lat 60. XVI w. dla czytelnika francuskiego, Smith wykorzy
stuje swą koncepcję jednostki, tym razem wypowiada się jednak jako myśliciel po
lityczny, przez wiele lat uchodzący za jednego z najbardziej poważanych wykła
dowców Uniwersytetu w Cambridge, pierwszego Regius Professor of Civil Law. 
Doskonale znając literaturę klasyczną, Smith zajmuje się w nim nie tylko proble
mami zaliczanymi zwykle do myśli politycznej, jak źródła władzy i jej relacje do 
poddanych lub kształt ustroju instytucjonalnego wspólnoty politycznej, lecz wkra
cza także na pole filozofii prawa. Powiązanie koncepcji człowieka zarysowanej 
głównie w A Discourse... i rozwijanych w De Republica Anglorum rozważań po
lityczno-prawnych prowadzi badaczy do wniosku, że jego ujęcie sprawiedliwości, 
kategorii kluczowej dla myśli prawniczej należy kojarzyć z właściwym mu, „empi
rycznym” sposobem ujmowania „dobra” lub „interesu wspólnego” jako zasadniczą 
miarą nawet rozstrzygnięć ustrojowych. Przedstawiwszy za Arystotelesem sześcio- 
elementowy podział ustrojów oparty na tym, kto rządzi i jaka jest suwerenna część 
wspólnoty (Soweraigne part of a commonwealth), Smith wskazuje, że rządzenie 
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rozumiane jest jako posiadanie najwyższej i zwierzchniej władzy (highest and su
premę authoritie) rozkazywania. Ta część lub członek rzeczpospolitej (wspólnoty 
- common wealth) jest traktowana jako rządząca, która zarówno kontroluje, kory
guje, jak i kieruje wszystkimi innymi członkami rzeczpospolitej zgodnie z istniejącą 
(w niej) formą rządów; ona też w każdej wspólnocie traktowana jest jako sprawie
dliwa i prawna (just and lawę). Rządzenie jest zawsze pojmowane jako umacnianie; 
do tego zmierzają wszelkie działania i z tego punktu widzenia są one oceniane'49. 
Twierdząc następnie, że korzystne jest dla każdej wspólnoty, by była ona utrzy
mywana w jak najlepszym stanie; dodaje znacząco, że jeśli rządzić będzie jakaś 
grupa działająca na rzecz utrzymania takiego stanu, to jej panowanie z pewnością 
zostanie uznane za sprawiedliwe, to jest - jak dodaje Smith - zgodnie ze słynnym 
określeniem podanym przez Trazymacha w dialogu Platona za korzystne, bo przy
noszące zyski wielu, a nie tylko rządzącym, jako że korzyść rządzących ma być 
tożsama z korzyścią całej wspólnoty, zatem także rządzonych. Założenie niewyra- 
żane wprost, a jednak tkwiące u podstaw rozumowania Smitha wydaje się oczywi
ste: „interes” rządzących musi być identyczny z „interesem” wspólnoty, a w dalszej 
kolejności z „interesem” jednostek na nią się składających. Konieczne wydaje się 
więc wyjaśnienie, jak jest możliwe pojednanie obu interesów, uzgodnienie intere
su rządzących z interesem kraju. Próba wyjaśnienia tej tożsamości została podjęta 
przez Smitha już w związku z ustaleniami dotyczącymi ustrojów, wówczas miano
wicie, gdy wykazał, iż tyrania jest tą formą rządów, w której rządzący nie działają 
w interesie kraju, lecz jedynie w interesie własnym i dlatego nie posiadają popar
cia poddanych. Usunięcie wymiaru moralnego z rozważań skutkuje u Smitha uzna
niem, iż żaden rządzący nie prowadzi poddanych ku jakiemuś celowi moralnemu 
lub religijnemu, nie jest zatem zmuszony do ewentualnego uzgadniania własnych 
decyzji z wymaganiami prawa Bożego lub naturalnego, nieodmiennie kojarzonych 
z takim celem, ani nie jest zmuszony dostosowywać rozwiązań władczych do wy
magań wyznania, winien natomiast dbać jedynie o korzyść lub bogactwo jednostek 
albo - jak zwykł mawiać - o korzyść i bogactwo całego ciała trzech stanów wspól
noty'50.

149 T. Smith, De Republica Anglorum, ks. I, rozdz. 1 (1.1), red. M. De war, Cambridge 
1982, s. 49 (wszytskie cytaty z dzieła Smitha podaję za tym wydaniem). Pełny tytuł pierwsze
go wydania dzieła Smitha, które ukazało się w Londynie sześć lat po jego śmierci, brzmiał: De 
Republica Anglorum. The maner of Governement or policie of the Realme of England.

150Tamże, s. 51. Zob. także: N. 'Wooá,Foundations ofpolitical economy...,s. 156-157.

Z rozstrzygnięciem tym powiązał Smith rozważania na temat powinnego 
ustroju; jak widzieliśmy, nie jeden ustrój umożliwia w jego przekonaniu należy
tą dbałość o „korzyść lub bogactwo całego ciała wspólnoty”, lecz każdy z „ustro
jów dobrych”, zatem monarchia, arystokracja, demokracja, a zwłaszcza - i taki był 
przypadek angielski - „ustrój mieszany”. Jeśli jednak Smith znajduje ustrój mie
szany pośród „ustrojów dobrych” i jeśli uznaje ten ustrój za umożliwiający wła
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ściwą realizację zadań „czysto politycznych”, niemających waloru moralnego, to 
wyklucza możliwość przypisania „suwerenności” któremukolwiek z organów do
minujących w „ustrojach czystych” i deprecjonuje samodzielność w tym zakresie 
organu złożonego z duchowieństwa lub przez nie zdominowanego. Istotnie, nawet 
jeśli w którymś z organów odgrywających znaczącą rolę w „ustroju mieszanym” 
zasiadać będą duchowni, to także oni będą musieli dążyć do wypracowania nie roz
wiązań moralnie właściwych, lecz takich, które służyć będą właściwej realizacji 
zadań wspólnoty politycznej. Smith odnosi się krytycznie nie tylko do rojalistów 
lub absolutystów, którzy - jak Hayward i Craig, John Hooker i Bilson - posiłkując 
się wywodami Bodina, znajdowali jeden organ dysponujący pełnią suwerenności, 
ale także do tych, którzy - jak kalwiniści i „papiści” uwzględniali „element mo
ralny”. Żaden z trzech ustrojów (w których rządzi jednostka, kilku lub wielu) nie 
jest współcześnie realizowany w formie czystej, lecz każdy stanowi element bar
dziej złożonych relacji151. Anglia nie jest zatem w tym względzie wyjątkiem, jej 
ustrój nie jest też niczym nowym, jest bowiem kontynuacją formy opisanej przez 
Fortescue mianem dominium politicum et regale. Istotnie, spontanicznie kształtu
jąca się konstytucja angielska wyłoniła jako organ skupiający największą władzę 
parlament, tj. króla wraz z reprezentacją całego królestwa', i ten właśnie organ 
w angielskim „ustroju mieszanym” odgrywa rolę decydującą, nikt, żaden podda
ny Korony nie może mu się sprzeciwiać, każdy zaś winien okazywać mu posłu
szeństwo152. Konstytucja angielska, na którą pada akcent w wywodach Smitha, nie 
przydaje więc żadnemu z organów dominujących w „ustrojach prostych” pełni su
werenności, nie wskazuje żadnego z nich jako zdolnego korzystać z wyłączności 
w zakresie stanowienia prawa: ani jednak obie izby parlamentu mimo króla, ani 
sam król mimo izb nie posiadają mocy rozkazywania. Problem jednak w tym, że 
konstytucja nie tylko czyni najważniejszym organem parlament złożony z trzech 
elementów (króla i dwóch izb), ale także wiąże organ prawodawczy, nawet bowiem 
„król w parlamencie” nie decyduje władczo i arbitralnie o treści prawa, lecz orzeka 
jedynie, czy normy posiadają moc obowiązującą, interpretując i aplikując prawo 
znane nade wszystko prawnikom, wglądającym nie tyle w wolę prawodawcy, ile 
w normy kształtujące się w długim okresie.

151 Smith powiada, że ze względu na liczbę rządzących (jeden, grupa czy wielu) można wy
różnić trzy ustroje: monarchiczny, arystokratyczny i demokratyczny (politeja)', podobnie jak lu
dzie różnią się temperamentami, a żadnym z nich nie powoduje jeden tylko z „temperamentów 
prostych”, tak w żadnym kraju nie jest współcześnie realizowany jeden „ustrój prosty”, lecz ich 
elementy są przemieszane, choć dominuje - jak w przypadku człowieka jeden z temperamentów 
-jeden z typów.

152 J. W. Allen, A History of Political Thought..., s. 264.

Zdaniem niektórych brytyjskich historyków myśli politycznej Smitha należy 
traktować jako jednego z najwybitniejszych myślicieli przygotowujących argumen
ty na rzecz prymatu parlamentu względem króla, organu dysponującego nawet „su
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werennością”153. To prawda, że jego główne dzieło De Republica Anglorum, opu
blikowane sześć lat po jego śmierci, opisuje angielski system rządów jako różny 
od systemów kontynentalnych, zbudowanych w oparciu o kategorie zakorzenione 
w rzymskim prawie cywilnym154; prawda, że jego autor eksponuje raczej legalne 
możliwości działających w nim instytucji, w tym parlamentu, niż ich aktualną lub 
potencjalną władzę, niemniej jednak próby znajdowania w jego dziele przez wiele 
późniejszych generacji radykalnego, jeśli nie wręcz rewolucyjnego postulatu „ab
solutnej władzy parlamentu”, aktualnego dopiero za późnych Stuartów, wydaje się 
problematyczne155. Jego wciąż przywoływana i nadzwyczaj ważna teza, iż najwyż
sza i absolutna władza królestwa Anglii należy do Parlamentu, nie miała przecież 
w podtekście ataku na Koronę, lecz jedynie wyjaśniała, że parlament (jako najwyż
szy sąd królestwa) jest „absolutny” w tym sensie, iż nie ma od niego odwołania 
(inaczej niż we Francji, przypadku stale zestawianym z angielskim). Utwierdzonej 
w literaturze przedmiotu tezy o prekursorskiej roli Smitha jako propagatora su
werenności parlamentu, a nawet poprzednika wigów (niektórzy autorzy woleliby 
w tym miejscu wskazać najbardziej bodaj znanego wśród nich Johna Locke’a, czy
niliby to jednak, zapominając o odmiennym podejściu Locke’a i George’a Lawsona 
z jednej strony, większości wigów z drugiej, do kwestii ewentualnego sprzeciwu 
obywateli wobec aktywności parlamentu, która by naruszała ich uprawnienia przy
rodzone), niepodobna głosić bezkrytycznie, bo uprzednio należy rozpoznać znacze
nie stosowanych przezeń terminów, które odbiega od konotacji nadawanej przez 
myślicieli świadomych racji i argumentów padających w dyskusjach za czasów 
Stuartów156. To prawda również, że Smith traktował ustrój swego kraju w latach 60.

153 Zob. w szczególności S. B. Chrimes, English Constitutional History, London 1958, 
s. 136.

154 Smith nie zestawia konstytucyjnej Anglii z absolutystyczną Francją; interesuje go ra
czej porównanie Anglii z tymi krajami, w których - jak piszę w rozdziale dziewiątym księgi III 
- stosuje się prawo cywilne Rzymian skompilowane przez Justyniana w jego pandektach i ko
deksie. Jednak, mimo takiej deklaracji, dodaje trzy rozdziały traktujące o księciu i parlamencie; 
bo bez rozważań poświęconych tym instytucjom nie byłby zupełny traktat o konstytucji, czyli 
o sprawiedliwości, o prawie, a nie o instytucjach. Król jest „głową systemu prawa” angielskie
go nieopartego na rzymskim prawie cywilnym. Na marginesie dodajmy, że Smith wydaje się 
przedkładać cywilistów nad common lawyers, skoro zwraca uwagę na prostotę prawa rzymskie
go i nadmierną komplikację właściwą systemowi angielskiemu.

155 Smith opisuje „naturalny proces” rozrastania się małej patriarchalnej rodziny ku arysto
kracji aż po „wielkie państwo demokratyczne” (L. Alston, Introduction, s. xxiv), zauważając 
jednak, że tylko niektóre ludy mają tę formę, gdy inne pozostają przy monarchii, odpowiednio 
do tego, co wybiorą, by pasowało, jak but do nogi po raz kolejny ukazuje nam tedy autor De 
Republica Anglorum wagę przyjmowanego kryterium: korzyść i odpowiedniość do natury party
kularnej wspólnoty (tamże, 1.15).

156 Mary Dewar zwraca np. uwagę, że z kilku odnalezionych manuskryptów dzieła Smitha, 
poprzedzających jego publikację w 1583 r., wynika, iż przewidywał on znacznie bardziej ograni
czone uprawnienia parlamentu niż przewidziane przezeń w opublikowanym dziele (M. Dewar, 
Sir Thomas Smith. A Tudor Intellectual in Office, London 1964, s. 112-113). Przeciwna inter-
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XVI w. jako daleko bardziej absolutny niż księstwo [dukedom] Wenecji i królestwo 
Lacedemończyków'51. Być może dzięki znakomitemu przygotowaniu teoretyczne
mu i praktycznemu Smith nie opowiada się po żadnej ze stron sporu, który wkrótce 
rozpocznie się w Anglii i wywoła lawinę prac poświęconych tematom podnoszo
nym również przez niego, zawierających jednak tezy świadczące o sympatii ich 
autorów do parlamentu lub króla. Opisując funkcjonowanie parlamentu i stosowa
ne w nim procedury, Smith nie dostrzega, że problem relacji między tym ciałem 
a królem nie polega na rozbudowie władzy parlamentu i uniezależnianiu go od kró
la, lecz raczej na zwiększaniu jego wpływu na proces stanowienia prawa i kontro
lowanie rządu. Parlament, twierdzi znakomity znawca epoki G. R. Elton, nie był 
[wówczas] ani uosobieniem rozumu politycznego, ani politycznym zgromadzeniem: 
był sądem (court) wkraczającym w dziedzinę polityczną niezwykle rzadko. Długa 
lista kompetencji parlamentu, którą zestawił Sir Thomas Smith, [...] wspomina 
o stanowieniu i znoszeniu praw, zmienianiu uprawnień i posiadania, legitymowaniu 
bękartów, ustanawianiu form religijnych, zmianie miar i wag, ustalaniu (settling) 
następstwa tronu, określaniu uprawnień nie dość wyraźnie wynikających z obowią
zujących norm prawnych, nakładaniu podatków czy stosowaniu łaski [...]. Nie po
winniśmy [jednak] nigdy zapominać, że Smith doskonale wiedział o czym mówi i że 
mówiąc „parlament” wcale nie myślałjedynie o Izbie Gmin'5i. Tezy, iż najwyższa 
i absolutna władza królestwa Anglii spoczywa w parlamencie'^, Smith nie odno
sił do relacji między królem i parlamentem, ale do stosunków między rządzącymi 
(rządem) i rządzonymi. Akt parlamentu, o którym myślał Smith i o którym pouczał 
Elton, nie był aktem jednej z jego izb lub dwóch izb niejako mimo króla, ale ra
czej - ze względu na naturę znanego mu ciała - aktem „króla i całego królestwa”. 
Nikt nie mógł kwestionować „absolutnej” władzy tak rozumianego parlamentu, 
będącego „zarazem głową i ciałem”; najwyższym sądem działającym w kraju, ale 
„absolutnym” w tym jednak tylko sensie, że nikt nie mógł się odwołać do wyż
szej instancji od jego orzeczeń. Parlament wydawał orzeczenia ostateczne, korzy
stał z autorytetu (the authoritie) prawodawczego w imieniu całego królestwa, ciała 
i głowy zarazem, jako jego (ich) uosobienie, nadając ostateczną sankcję wszelkie
mu prawu wiążącemu wszystkich członków wspólnoty. Jednak czyniąc to i wska- * * * 

pretacja jest jednak zakorzeniona w literaturze przedmiotu niezwykle mocno, w czym wiel
ką rolę odegrały ustalenia Christophera Morrisa, autora popularnej pracy Political Thought in 
England..., który akcentował rozbieżności między Smithem jako zwolennikiem prymatu par
lamentu wobec króla i Charlesem Merburym, twórcą Briefe Discourse of Royall Monarchie 
z 1581 r., ukazującym następstwa uznania takiej tezy polegające na przeistoczeniu (wskutek 
poddania króla stanowi lub stanom) monarchii w arystokrację, porzuceniu zatem monarchiczne- 
go waloru ustroju angielskiego (s. 80-82).

157 T. Smith, De Republica Anglorum, II.1.
158 G. R. Elton, Parliament in the sixteenth century: functions and fortunes, „Historical 

Journal” 1979, 22, s. 255-279.
159 T. Smith, De Republica Anglorum, II.1, s. 89.
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zując naturę parlamentu jako jedności złożonej z trzech części, Smith uniemożli
wiał w istocie dyskusję o relacjach między królem i obiema izbami lub jedną z izb 
parlamentu, bo czynił pierwszego integralną częścią parlamentu, bez której ciało to 
traci swą pozycję. Smith zwraca uwagę, że nie jest tyranem król sprawujący władzę 
absolutną, gdy używa jej jedynie w stanie wyższej konieczności, sprawując w isto
cie władzę, której treść określa prawo; jeśli jednak jakiś władca próbuje sprawować 
podobnego rodzaju władzę zawsze i niejako mimo „wędzideł” nakładanych przez 
prawo, staje się tyranem. Nie wiąże on jednak prawa z normą pochodzącą spoza 
danego królestwa, zwraca bowiem uwagę, że rozstrzygnięcie dokonane przez pa
pieża przeciwko królowi Janowi bez Ziemi nie miało mocy wiążącej ani względem 
królestwa, ani względem monarchy lub poddanych, jako że nie zostało uznane ani 
przez lud, ani przez parlament160.

160 Tamże, 1.8-9, s. 55-56.
161 Tamże, 1.10, s. 57. Smith dodaje z jednej strony, że właściwie zbiorowiska ludzi {a host 

of men) nie nazywa się wspólnotą, lecz wielością, gdy zbierają się oni tylko w jakimś momencie 
i dla jakiejś sprawy, po czym ponownie się dzielą, by znów poszczególne jednostki żyły obok 
innych jak dawniej', z drugiej strony Turcja nie jest w jego przekonaniu królestwem, w niej bo
wiem jednostka sprawuje władzę arbitralnie, rządząc poddanymi niby niewolnikami pozbawio
nymi praw i nie tworzącymi wspólnoty (tamże).

162 P. Collinson, De Republica Angłorum..., s. 21. Interesujące uwagi na temat koncep
cji Smitha, korespondujące z ustaleniami Collinsona i problematyzujące pewność, z jaką Neal 
Wood przypisuje autorstwo Discourse of the Common Weal Smithowi, a nie Halesowi, przed
stawia Ann N. McLaren w pracy Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 198-234 
(McLaren wręcz traktuje Discourse... jako manifest yeomen freeholders - tamże, s. 87).

Patrick Collinson, zadając charakterystyczne pytanie: czy Tudorowie rządzili 
despotycznie? wykazał, że Smith traktował ustrój Anglii jako mieszany z domina
cją elementu monarchicznego. Uzasadniając tę tezę zwrócił z jednej strony uwagę 
na to, że aż dwa rozdziały księgi pierwszej (siódmy i ósmy) poświęcił Smith kró
lowaniu, w rozdziale dziewiątym usiłował odpowiedzieć na pytania: kogo nazywa 
się królem w Anglii i jak administruje się tym krajem, nie omawiając szerzej pozo
stałych ustrojów. Wskazując, że Anglia jest krajem rządzonym przez jedną osobę, 
która jest życiem, głową i autorytetem [authoritie] wobec wszystkiego, co dzieje się 
w królestwie Anglii'61, „współdecydującą” jednak z innymi, a nie decydującą arbi
tralnie i samodzielnie, wpisującą się więc w strukturę mieszaną, a nie realizującą 
władztwa na sposób regalny, na podobieństwo - opisywanego w rozdziale dzie
siątym - sułtana tureckiego162. W rozdziale 9. piszę Smith: Czytając stare i daw
ne książki traktujące o historii naszego kraju, zrozumiałem, że naród nasz nigdy 
nie miał w swym królestwie (realme) takiej władzy ogólnej, jak arystokratyczna 
lub demokratyczna, miał natomiast majestat monarchiczny i królewski (royall and 
kingly majestie); początkowo majestat ten był rozproszony między wielu udzielnych 
(saundrie) królów, z których każdy rządził absolutnie w swoim kraju, nigdy nie bę
dąc poddanym innych [królów] aż do czasu [...] gdy ostatnie królestwo {realme) 
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Anglii rozwinęło się w jedną Monarchię™*. Anglia nie została podbita, jak Utopia 
More’a, lecz stawała się z wolna rzeczywistą monarchią (a nie republiką jak tamta) 
w długotrwałym procesie rozpoczętym od stanu, w którym istniała swego rodzaju 
republika ukształtowana na podobieństwo rodziny. Będąc królestwem, Anglia nie 
przestała być jednak wspólnotą polityczną, nawet pewnym rodzajem republiki (ter
min łączący się z monarchią, gdy weźmiemy pod uwagę to, co już Elyot zaznaczał, 
mając na względzie dobro publiczne raczej niż wspólne, publiczne jako kojarzo
ne z tym, co ogólne, zatem wyższe, także z monarchią). To Korona była jedynym 
publicznym urzędem, chociaż często (błędnie) kojarzonym z osobą jej piastuna; 
wszak Anglicy żyli pod panowaniem Elżbiety przez wiele lat z perspektywą utra
ty piastuna niemającego potomstwa; z perspektywą królestwa bez głowy, a jednak 
królestwa, bez woli przenicowania go w ustrój odmienny163 164. Parlament nie był tedy 
ani zinstytucjonalizowaną opozycją ani elementem równowagi politycznej, lecz 
jedynie ciałem politycznym stanowiącym instrument rządu, przy pomocy którego 
monarcha mógł realizować funkcję prawodawczą165.

163 T. Smith, De Republica Anglorum, 1.8, s. 54.
164 P. Collinson, De Republica Anglorum..., s. 23-25.
165 Tamże, s. 25.
166 T. Smith, De Republica Anglorum, 1.15, s. 62-63.

Z drugiej jednak strony ta wspólnota lub państwo (common wealth or policie) 
musi być odpowiednia do natury danego ludu; a dotyczy to w szczególności formy 
rządów istniejącej w danej wspólnocie, nie zawsze tej samej i z reguły odmien
nej u innych ludów, stosownie do ich z kolei natury. Naturalnymi są jednak dla 
Smitha wspólnoty, które mają walor królestw (basileia), arystokracji i politei lub 
demokracji, wszelako tylko o tyle, o ile są akceptowane przez dany lud, którego 
naturze ma odpowiadać forma. Jeśli forma nie będzie odpowiadać naturze danego 
ludu, ten odczuwać ją będzie jako uciskającą i dla siebie niewygodną (podobnie jak 
- przywołajmy przykład podawany przez Smitha - nie jest wygodny cisnący but). 
Smith dodaje ważny argument, powiadając, że uciskająca jest nie tylko taka forma, 
która sprzeciwia się jego nieartykułowanej niekiedy przez wolę naturze woli ludu, 
lecz także woli ludu166, co mogłoby wskazywać na tendencję do uwypuklania arbi
tralności ludu jako miary poprawnej formy ustrojowej. O ile jednak można prze
konywać, że wybór formy rządu pozostawiony jest poszczególnym wspólnotom, 
zdolnym określić, która z form będzie dla nich odpowiednia, która będzie najlepiej 
służyła realizacji osobliwych dla nich korzyści, o tyle znacznie trudniejsze jest do
wiedzenie, że w przypadku angielskim, gdy forma rządów została już wybrana, gdy 
korzystnym okazał się ustrój mieszany z wydatną pozycją elementu monarchiczne- 
go, arbitralność ludu ma odgrywać rolę decydującą.

Znamy już jednak słynne zdanie napisane przez Smitha o roli parlamentu; wie
my, jak często jest ono przywoływane przez badaczy usiłujących wykazać kluczo
wą rolę tego autora nie tylko w dziele kształtowania republikańskiej refleksji w elż- 
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bietańskiej Anglii, ale także w ustalaniu podstaw „suwerenności ludu realizowanej 
za pośrednictwem ciała przedstawicielskiego”, winniśmy jednak pamiętać o kon
tekście, w jakim Smith wprowadza to zdanie. Istotnie, pojawiające się na początku 
drugiej księgi De Republica Anglorum zdanie głosi, że najwyższa, a zarazem ab
solutna władza królestwa Anglii spoczywa w parlamencie. Dlatego w czasie wojny 
tam, gdzie jest król (king) w swojej osobie, arystokracja, reszta szlachty i yeomani, 
tam jest siła i władza (forcé and power) Anglii; a podobnie w czasie pokoju oraz 
narad. Nie jest to jednak całe zdanie, gdyż jego dalszy - osłabiający wydźwięk 
części pierwszej - fragment głosi, że Książę (Prince) bowiem daje życie, a tak
że ostateczny i najwyższy rozkaz (the lat and highest commaundement) baronom 
[by ci z kolei rozkazywali] arystokracji i panom, rycerzom [...] aż do najniższych 
części wspólnoty oraz biskupom [by rozkazywali] duchowieństwu, by byli obecni 
i doradzali, konsultowali i kształtowali to, co jest dobre i konieczne dla wspólno
ty, by wspólnie radzili, po czym z dojrzałą rozwagą ustalali treść wszystkich praw 
w ten sposób, że zgodzą się na nią obie izby, po czym książę wyraża na nie zgo
dę. Dopowiedzenie Smitha jest równie istotne: To czynią Księżęta (Princes) i całe 
królestwa (realms), czego żaden człowiek nie jest w stanie samodzielnie dokonać, 
lecz musi to przyjąć, uznać za dobre i podporządkować się. To, co ustalone zostało 
przez taką zgodę nazywane jest słusznym (firme), stabilnym i świętym i traktowa
ne jest jako prawo. Parlament (wyraźnie skojarzony z królem o pozycji władczej, 
zdolnym nie wyrazić zgody i nie dopuścić do przyjęcia normy, działającym wraz 
z „całym królestwem”) znosi dawne prawa i tworzy nowe, zarządza w sprawach 
dawnych i w sprawach, które aktualnie się dzieją, zmienia uprawnienia i stan po
siadania osób prywatnych, legitymizuje bękarty, ustanawia formy religijne, zmienia 
wagi i miary, określa formy dziedziczenia korony, definiuje uprawnienia wątpliwe, 
o ile nie rozstrzygnęły tego prawa, decyduje o subsydiach, podatkach itd. Angielski 
parlament - konkluduje Smith - ma więc takie same uprawnienia, jakie posiadał 
rzymski lud w Centuriatis comitis lub tributi'. obejmując króla z właściwą mu „po
zycją władczą”, reprezentuje on tedy i dzierży władzę całego królestwa, zarówno 
głowy, jak i ciała. Każdy Anglik jest w nim obecny, już to osobiście, już to za po
średnictwem reprezentantów lub pełnomocników, niezależnie od szacowności, sta
nu, godności i innych właściwości, od Księcia począwszy (będącego Królem lub 
Królową), a na najniższej osobie w Anglii kończąc. I [dlatego] przyzwolenie (con- 
sent) Parlamentu  jest traktowane jak przyzwolenie (consent) każdego człowieka'61.

167 Tamże, II.l, s. 78-79.

„Władcza pozycja” monarchy jest jeszcze bardziej wyeksponowana w roz
dziale trzecim księgi drugiej (zatytułowanym znacząco On the Monarch King or 
Queene of Englande), Smith piszę w nim bowiem, że Książę, którego teraz (jak 
wielekroć poprzednio) nazywam Monarchą Anglii, Król lub Królowa, jest absolut
ny w swej potędze jako autorytet w okresie wojny i w dobie pokoju, czyni bowiem 
to, co chce czynić, decyduje o wojnie, wybiera przeciwnika, samodzielnie albo ko
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rzystając z rady członków Rady orzeka o włączeniu się do sojuszy lub o ich zerwa
niu. Również swą prywatną radę wybiera on [wyłącznie] wedle swej woli spośród 
arystokratów i baronów oraz rycerzy i prawników po to, by radziła, jak powinien 
postępować i by zastanawiała się, co jest najlepsze dla dobra wspólnego. W czasie 
wojny i w innych przypadkach, gdy książę także sprawuje władzę absolutną, sko
ro jego słowo ma moc prawa, może on [przecież] posyłać na śmierć lub skazywać 
na inną karę cielesną każdego, o kim sądzi, że na to zasłużył, bez przeprowadza
nia procesu przewidzianego przez prawo i bez korzystania z innych form orzeka
nia, zgodnie z zadawnioną już tradycją, ale tylko wówczas, gdy czas i miejsce nie 
pozwalały na przeprowadzenie przewidzianego przez prawo procesu. Król używa 
także władzy absolutnej, wypuszczając monety królestwa, które winny być zawsze 
zaopatrywane w jego wizerunek i tytuł. Co jednak najważniejsze, bo z jednej strony 
dopełniające dawno już prowadzonej dyskusji na temat relacji prawodawczej woli 
władcy do norm zwyczajowych, z drugiej zaś zapowiadające jej dalszy a burzliwy 
ciąg za Jakuba I Stuarta, książę może zwalniać z podległości prawu, gdy wymaga 
tego słuszność, a także - również ze względu na wymagania słuszności - stoso
wać prawo łaski wobec tych, którzy naruszają wymagania litery prawa. O ile za
tem tworząc nowe prawa, wydaje się zmuszony współdziałać z izbami parlamentu, 
wraz z którymi współreprezentuje całe królestwo, o tyle wobec już obowiązujących 
norm, choćby miały one walor norm opartych na zwyczaju, posiada on uprawnienie 
samodzielne, mające wręcz walor prerogatywy osobistej. Nie koniec jednak: Smith 
eksponuje monarchiczny walor republikańskiego ustroju Anglii nie tylko przez 
wskazanie tak władczej pozycji króla w parlamencie w trakcie procesu legislacyj
nego, jak i w odniesieniu do prawa już obowiązującego, ale także przez zaznacze
nie jego pozycji jako „zwornika” zwierzchnictwa lub władztwa, skoro piszę, że to 
książę nadaje (giveth) wszystkie główne i najwyższe urzędy lub godności {offices or 
magistracies) w królestwie, tak sędziowskie, jak i zarządcze, doczesne i duchowe', 
to w jego imieniu wydawane są wszystkie decyzje i rozkazy w królestwie, a jego 
pozycję także w tym względzie kojarzone być winny wręcz z prerogatywami {pre
rogatives royalles or the prerogative of the king), które wielekroć były przypomina
ne głównie w księgach o prawach i prawnikach Anglii, tj. w księgach common law. 
Krótko mówiąc, podsumowuje Smith, książę jest życiem, głową i autorytetem w od
niesieniu do wszystkiego, cokolwiek dzieje się w królestwie Anglii. I żadnemu księ
ciu nie jest oddawany większy honor i przyznawana większa godność niż Królowi 
i Królowej Anglii, nikt też nie mówi do Księcia ani nie służy przy stole inaczej, jak 
w pozycji wyrażającej szacunek, klęcząc, a wszystkie osoby królestwa zginają przed 
nim karki {bareheadedf№.

168 Tamże, II.3, s. 85-88. Pollock w History of the Science of Politics (London 1912) przed
stawił Smitha jako prekursora Hobbesa, poprzednika Bodina doskonale rozumiejącego problem 
suwerenności (s. 54) i jako prekursora tezy Locke’a o suwerenności parlamentu (s. 74). Zdaniem 
Alstona nie jest to jednak poprawna interpretacja. Wprawdzie niewykluczone, że Smith poznał 
osobiście Bodina w trakcie pobytu we Francji, jednak tekst jego książki nie pozwala na uznanie,
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Chociaż jednak Smith otwarcie przypisuje królowi miano „absolutnego”, to 
z pewnością nie dąży do wykazania, że w przypadku angielskim miałby on posia
dać możność działania w pełni dowolnego lub arbitralnego. Dzieje się tak nie tylko 
ze względu na powiązanie jego aktywności z trudem obu izb parlamentu, na pro
blem współreprezentowania przezeń i przez nie „całego królestwa” w dziele pra
wodawstwa, ale także z uwagi na dalsze ustalenia, pomieszczone również w drugiej 
księdze De Republica Anglorum. Oto w rozdziałach piątym i ósmym Smith rozwa
ża wprost kwestię „absolutności”, wskazując z jednej strony, że ład i obyczaj (order 
and usage) ustaliły w Anglii trzy drogi lub sposoby, przy użyciu których rozstrzyga 
się absolutnie i ostatecznie (absolute and definite): jedna wiąże się z parlamentem, 
który jest najwyższy i najbardziej absolutny, druga z bitwą, trzecia natomiast z wiel
kim sądem (great assise). „Absolutność” nie jest zatem relacjonowana wprost do 
aktywności księcia, ale do spełnianych przez niego ról jako dowódcy i najwyższe
go sędziego, absolutnie i definitywnie rozstrzygającego już to na polu bitwy, już to 
w trybunale. Taż „absolutność” realizuje się jednak w „mniej podmiotowy” sposób 
w związku z jego aktywnością w parlamencie, wymienianym na pierwszej pozycji, 
a obejmującym jedynie monarchę, wiążącym go z obiema izbami jako współrepre- 
zentanta „całego królestwa”. W tym przypadku, inaczej niż w obu wymienianych 
na dalszych pozycjach, współuczestniczy on jedynie w „absolutności” rozstrzy
gnięcia dokonywanego przez cały parlament. Smith dodaje zresztą, że w dwóch 
pierwszych przypadkach (kojarzonych z aktami parlamentu i z bitwą) rozstrzygnię
cia są absolutnie najwyższe i bezapelacyjne, i takie jest również rozstrzygnięcie 
przez wielki sąd, kojarząc „absolutność” z niemożliwością składania „apelacji”, by 
unaocznić analogię mocy parlamentu (z królem jako jego składową) w pierwszym 
przypadku oraz monarchy w dwóch pozostałych przypadkach; parlamentu w czasie 
pokoju, monarchy zaś - decydującego w sądzie - także w okresie pokoju, ale także 
jego, tym razem jako rozkazującego na placu boju, w trakcie wojny169.

że bliska mu była ta koncepcja suwerenności, którą zaprezentował Bodin. Wydaje się bowiem, 
że „cała władza królestwa” rozumiana jest przez Smitha w związku z królem stojącym na czele 
armii lub rady oraz w związku z jego obecnością w parlamencie, skoro parlament - podobnie 
jak armia - zbiera się w określonym celu. Z tego powodu i armia, i parlament (a do obu należy 
monarcha) mogą być opisywane jako władza (Power) Anglii, zaś decyzje księcia w armii, par
lamencie i w radzie są podobnie absolutne, tzn. nie podlegają apelacji (L. Alston, Introduction, 
s. xxxi).

169 T. Smith, De Republica Anglorum, II.5 i II.8, s. 91-95.

Jak wywodzi Alston, Smith stwierdzając, że Parlament ma najwyższą i absolut
ną władzę w królestwie (realm) (w czasie pokoju), z pewnością nie przyjmuje per
spektywy wyznaczanej przez nowożytną koncepcję suwerenności ani nie wprowadza 
zagadnienia, które będzie kluczowe dla następnego stulecia. Prawdopodobnie nie 
dopuszcza jeszcze na serio myśli o tym, by król mógłby być w opozycji wobec izb 
w czasie pokoju, a tym bardziej, by mógł być wraz z armią w tego rodzaju opozycji 
w czasie wojny. Król jest najpotężniejszy właśnie wtedy, gdy przewodniczy swemu 
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parlamentowi. Kontrast, na który zwraca uwagę Smith nie dotyczy władzy Księcia 
w zestawieniu z władzą Parlamentu, lecz relacji władzy Parlamentu do władzy in
nych sądów opisywanych w kolejnych rozdziałach, przedstawianej bez ujawniania 
jakiejkolwiek jakościowej różnicy między władzą sprawowaną przez sądy i przez 
[Parlament jako] sąd najwyższy™. „Absolutność” nie jest tedy przypisywana jed
nemu tylko organowi, mimo że Smith jednoznacznie przypisuje monarsze - co 
przecież już dostrzegliśmy - nie tylko „pełnię zwierzchnictwa” (ewentualnie udzie
lanego głównym i najwyższym urzędom w królestwie), ale także możność dys
pensowania od wymagań prawa już obowiązującego i korzystania z łaski. Choć 
z późniejszej perspektywy teza ta może budzić poważne kontrowersje, publicy
sta elżbietański gotów jest przypisać tę właściwość nie jednemu „suwerennemu” 
organowi, ale dwóm organom reprezentującym królestwo w czasie pokoju i woj
ny, czyli parlamentowi i królowi. Jednak tylko drugi z nich występuje w każdym 
przypadku wiązanym z wydawaniem „absolutnych” rozstrzygnięć. Skutkiem tego 
nie zajmuje on jeszcze stanowiska w ewentualnym sporze o „wyłączność” w za
kresie zwierzchnictwa, ostatecznego, wykluczającego wszelką apelację i dlatego 
„absolutnego” rozstrzygania przez jeden tylko podmiot, być może nawet odnosi 
„absolutność” do królestwa, w imieniu i na rzecz którego działają dwa aż orga
ny. W każdym razie, co równie charakterystyczne, ogranicza liczbę ewentualnych 
pretendentów do udziału w korzystaniu z „absolutnych” orzeczeń, zawsze jednak 
uwzględniając udział w nich monarchy. Nie ma wśród tych organów na przykład 
konwokacji duchowieństwa, niemającego nawet swej osobnej izby w parlamen
cie, niemogącego więc uczestniczyć jako samodzielny organ lub fragment jedne
go z organów wskazanych jako rozstrzygające „absolutnie” w przyzwalaniu na

170 L. Alston, Introduction, s. xxxiii. Porównując dwa kolejne wydania dzieła Smitha doko
nane przez Holinsheda w latach 1577 i 1587 oraz zaznaczając, że w wydaniu drugim dołączone 
zostały w księdze I rozdziały 16-24, Alston podkreśla, iż w dodanym (być może pod wpływem 
Williama Harrisona jako autora Description of England) rozdziale 24. pojawia się szczególny 
fragment, który sugeruje, iż Anglia jest demokracją, skoro nie są w niej pomijani nawet ci, któ
rzy nie mają głosu ani władzy w naszej wspólnocie i są jedynie poddani rządom innych [...]. 
Gdzie bowiem rozprawia się ogólnie o wspólnocie lub państwie Anglii, tam mówi się o rządze
niu, administrowaniu i zarządzie sprawowanych przez trzy rodzaje osób: po pierwsze, Księcia, 
Monarchę i rządzącą głowę (head govemer), tj. absolutnego Króla, a Jeśli Korona przejdzie na 
kobietę to absolutną Królową; po drugie, gentlemanów, którzy dzielą się na dwie części [świec
kich i duchownych], wreszcie trzeci i ostatni rodzaj osób zwanych yeomanami. Każdy z tych 
rodzajów osób ma swoją część w sądzeniu, korygowaniu niedogodności, wybieraniu urzędni
ków, w ustanawianiu i zbieraniu trybutów i subsydiów oraz w tworzeniu praw (T. Smith, De 
Republica Anglorum, 1.24; zob. także: L. Alston, Introduction, s. xxiii i n.). Parlament (tj. król, 
lordowie i commons) jest najwyższym i najbardziej autentycznym sądem (court) Anglii, oczywi
ście nie w tym sensie, by stanowił wyższą instancję albo stosował impeachment (procedura ta 
nie była jeszcze znana), lecz by realizował trzy nieróżnicowane jeszcze funkcje: legislatywną, 
egzekutywą i jurydyczną. Tak pojęty parlament nawet gdy - jak piszę Smith - legitymizuje ba- 
stardów, nadaje formy sukcesji korony, stosuje prawo łaski działa jako sąd najwyższy (tamże). 
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ewentualne opodatkowanie dóbr kościelnych. Można zatem dowodzić, że Smith, 
nie rozstrzygając kwestii, która po śmierci Elżbiety I stanie się kluczową, ale nie 
uwzględniając też osobnej lub wyodrębnionej reprezentacji duchowieństwa pośród 
organów mających udział w „absolutnym decydowaniu”, potwierdza bliską wielu 
współczesnym „tendencję erastiańską”; tendencję, której bodaj najbardziej jedno
znaczną ekspozycją jest teza, iż sądy kościelne są sądami królowej171.

171 T. Smith, De Republica Anglorum, III.9. Mamy więc w parlamencie opisywanym przez 
Smitha raczej dwie izby niż trzy stany; izby nieuwzględniające jednak reprezentacji wspólnot 
terytorialnych (wiosek i miast jako zorganizowanych całości), mające jednak reprezentować 
wszystkich, nawet najmniej godnych mieszkańców królestwa. Smith nie mówi też nic o wpły
waniu przez królową na wybory do parlamentu, a nawet na wybór speakera; nie mówi też, by 
monarchini wpływała jakoś na procedury obowiązujące w izbach.

Koncepcja Smitha, w wielkiej mierze wyrastająca ze średniowiecznych jeszcze 
korzeni, ma bez wątpienia walor nominalistyczny, nie uwzględnia w żadnej mie
rze realistycznego podejścia charakterystycznego dla tradycyjnej koncepcji statycz
nego, hierarchicznego ładu wszechrzeczy, porządkującego nade wszystko gatun
ki, a w ich obrębie partykularnych ich przedstawicieli, ustalającego powszechnie 
obowiązujące zasady dla wszystkich ludzi i państw w ich wzajemnych relacjach. 
Podobnie jak Machiavelli i inni „realiści polityczni”, Smith jest bowiem przeko
nany, że istnieją jedynie poszczególni ludzie ze swymi partykularnymi potrzebami 
i interesami oraz poszczególne wspólnoty polityczne, których aspiracje i cele nie 
muszą być niesprzeczne z celami i aspiracjami innych wspólnot, w każdym razie 
niepodobna jego zdaniem ustalić jednego zbioru norm porządkujących ich zacho
wania, jak niepodobna wskazać jednej, powinnej dla wszystkich państw formy 
rządów. Skoro brak jednolitego, uniwersalnego modelu normatywnego (Smith nie 
odwołuje się ani do prawa Bożego i naturalnego, ani nie przywołuje argumentów 
opartych na tekstach biblijnych, wyraźnie odchodząc w tym względzie od dominu
jącej w jego czasach tendencji, nie mówi też jednak o boskich uprawnieniach kró
la, parlamentu czy jednostek ani o jakiejkolwiek umowie społecznej lub umowie 
o władzę), zatem każda wspólnota i każda jednostka winna być rozpatrywana jako 
odrębna, przez odniesienie do właściwych jej okoliczności i warunków, co oznacza, 
że wobec zmienności ludzi, okoliczności i warunków istnienia wspólnoty możliwa 
jest zmiana formy rządów odpowiednio do zmian bardziej fundamentalnych. Żadna 
forma rządu nie jest „uświęcona” przez niezmienny ład, każda natomiast ma być 
dostosowana do „natury danego ludu”. Problem jednak w tym, że formułując ta
kie zależności, Smith nie tylko rozstaje się ze statycznym ładem, ale także wpro
wadza na jego miejsce odmienny konstrukt: już nie tylko zmienny jest człowiek 
i wspólnota, którą współtworzy, nie tylko zmienna forma rządu, ale zmienna także 
sama natura ludzka, co sprawia, że - w odróżnieniu i od Elyota, i od na przykład 
Hobbesa - Smith wyklucza możliwość budowania doktryny politycznej, opisawszy 
uprzednio treść natury ludzkiej. W odróżnieniu od Elyota i innych zwolenników 
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tradycyjnej koncepcji ładu nie pozwala sytuować człowieka w relacji do jakichkol
wiek celów nadnaturalnych, wykraczających poza sferę doczesną. Zastrzeżenie to 
odnosi również do politycznego władcy, wskazując, że także jego panowanie nie 
może być relacjonowane do żadnego rodzaju „prawa naturalnego” kojarzonego 
z celem nadnaturalnym, jak w ujęciach nie tylko katolickich, ale i protestanckich. 
Pozostaje ono bowiem jedynie w relacji do prawa obowiązującego w danym mo
mencie we wspólnocie poddanej jego władaniu: władca ma się starać tylko o dobro 
kierowanej przez siebie wspólnoty, nie osadzane już w szerszym kontekście dobra 
wspólnoty największej, jaką jest stworzenie; ma się on jednak także starać o speł
nienie interesu lub dobra własnego, w przekonaniu Smitha niesprzecznego jednak 
z dobrem kierowanej przez siebie wspólnoty, co wymaga w istocie usunięcia groź
by podejmowania przezeń działań jedynie dla spełnienia własnego, partykularnego 
interesu. W ten sposób Smith zdaje się rozwiązywać trudny problem bezinteresow
ności rządzącego interesownymi poddanymi; bezinteresowności potrzebnej tym 
bardziej, że jego król lub książę uczestniczy w prawodawstwie, dowodzi w czasie 
wojny, sądzi, mając udział w „absolutnym rozstrzyganiu”, a nawet dyspensuje od 
wymagań obowiązującego prawa i realizuje inne prerogatywy osobiste. Powiązanie 
nie tyle interesowności każdego poddanego z interesem całego królestwa, ile in
teresowności rządzącego z interesem królestwa może być traktowane jako próba 
uzasadnienia tendencji republikańskiej; możliwość ta staje się poważniejsza, gdy 
dostrzeżemy, że jest to zarazem próba ukazania podstawy „bezinteresowności”, 
dokładniej zdepersonalizowania działań króla w kilku co najmniej obszarach jego 
aktywności172, przy jednoczesnym uzależnieniu go od użyteczności członków kie
rowanego przez niego ciała politycznego. O ile (opisany w innym szkicu) rady
kalny protestant (kalwinista) John Ponęt dostarczać będzie uzasadnienia dla oceny 
poczynań rządzących, sięgając do „warstwy moralnej” skojarzonej z treścią Pisma 
Świętego, o tyle piszący zaledwie kilka lat po nim Smith, nie będzie się już odwo
ływać do tej warstwy, a przynajmniej nie będzie jej rozumieć analogicznie, choć 
także dostarczy miary oceny poczynań władców. Autor De Republica Anglorum 
przekonywać będzie przecież, że nawet „zwykli ludzie” nie tylko są reprezentowa
ni w ciele przedstawicielskim obejmującym także króla, ale także zdolni są wydać 
sąd o tym, czy dokonania rządzącego odpowiadają interesowi całego królestwa, 
znają bowiem miarę, jaką jest sukces. Tym samym jednak dla Smitha królestwo 
przestanie być „całością moralną”, zostanie odsunięte od zabiegów około uzyska
nia waloru „pobożności” czy „bożości”, choć pozostanie całością o tradycyjnych 
więziach normatywnych i zadawnionym zwierzchnictwie: skuteczne umacnianie 
przez nie, a nawet wzbogacanie „dobra całości” stanie się kryterium poprawności 
treści prawa i poczynań piastunów władzy; kryterium wiązanym wprawdzie z za
strzeżeniami dotyczącymi potrzeby zachowania daleko idącej ostrożności przy 

172 S. L. Collins, From Divine Cosmos to Sovereign State..., s. 73-75.
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próbach wprowadzania zmian w prawie i krytyce rządzących, jednak - i to jako 
dostępnym każdemu - uzasadniającym niekiedy sprzeciw tak bierny, jak i czynny; 
kryterium korespondującym zarówno z koncepcją dobra wspólnego, jak i z okre
śleniem społeczeństwa jako wzajemnego związku istniejącego gwoli zapewnienia 
przetrwania wszystkich jego członków, a nie gwoli realizacji wymagań sprawiedli
wości lub słuszności, uprawnień lub prawa, rozumności albo i samego Boga, jak 
jeszcze u More, Elyota czy Starkey’a173.

173 N. Wood, Foundations of political economy..., s. 157-160. Wood zwraca w tym kontek
ście uwagę nie tylko na analogie ustaleń Smitha i autora anonimowego tekstu z 1549 r. Policie 
to Reduce his Realm of Englande, ale także na znaczenie „indywidualistycznego wątku” organi
zującego refleksję autora De Republica Anglorum, zgoła nieobecnego jeszcze u wspomnianych 
chrześcijańskich humanistów, którzy - jak Elyot - zwykli postrzegać jednostkę jako zaledwie 
element stanu albo - jak u różnego w pewnej mierze od nich Richarda Morisona - jako członka 
korporacji publicznej w rodzaju miasta lub prowincji. Stanowisko zajęte przez Smitha ma być 
już zapowiedzią radykalnie krytycznej wobec „tradycyjnego korporatyzmu” koncepcji Thomasa 
Hobbesa, nawiązującej także - choć zapewne bez świadomości autora - do obecnej w De 
Republica Anglorum refleksji o państwie, kojarzącej dokonania w tym zakresie Ponęta i przy
jaciela Smitha Thomasa Wilsona (1525-1581, autora m.in. Discourse upon Usury napisanego 
prawdopodobnie na przełomie lat 60. i 70.), mającej państwo głównie za jednostkę nastawioną 
na prowadzenie działań ekonomicznych nie tyle przez społeczeństwo jako takie, ile przez „spo
łeczeństwo cywilne”, zorganizowane przez świadomie działający rząd i prawo, w istocie „słu
żebne” wobec jego celów.

174 Wentworth (1529 lub 1530-1596) był - podobnie jak jego brat Paul - jednym z przy
wódców stronnictwa purytańskiego w parlamentach elżbietańskich począwszy od 1571 r., gdy 
wdał się w spór z arcybiskupem Parkerem (nazwanym wręcz „papieżem” Kościoła Anglii) na 
temat zgodności treści popieranego przez hierarchów anglikańskich billu z tekstem Pisma 
Świętego. Po wygłoszeniu słynnej mowy, o której wspominamy w tekście, został decyzją sądu 
Izby Gwiaździstej (Star Chaber) osadzony w Tower. W 1587 r„ wraz z Sir Anthony’m Cope’em 
(1548-1614), popierał projekt zreformowania Prayer Book w duchu bliskim purytanom, 
w związku z czym obaj zostali osadzeni w Tower jako wkraczający w dziedzinę zastrzeżoną dla 
królewskiej prerogatywy. Kilka lat później, bo w 1593 r„ Wentworth po raz kolejny został osa
dzony w więzieniu po tym, gdy zgłosił petycję w sprawie dziedziczenia korony; trzy lata póź
niej, prawdopodobnie pozostając w Tower (gdzie napisał A Pithie Exhortation to Her Majesty 
for establishing Her successor to the Crown) przez cały ten okres, zmarł. Thomas (15687-1623), 
trzeci syn Wentwortha, spowinowaconego z Walsinghamem, należał do najbardziej aktywnych 
przeciwników pretensji rojalistycznych.

11. Radykalną propozycję Ponęta (omawianą w następnym szkicu) i uty
litarną propozycję Smitha miał powiązać w latach 70. XVI w. purytanin Peter 
Wentworth174, który w mowie wygłoszonej w Izbie Gmin w 1576 r. bronił swobo
dy wypowiedzi członków izby niższej parlamentu, wykazując, że jej zachowanie 
stanowi jeden z podstawowych warunków „dobrego bycia” królestwa, umożliwia 
bowiem pełną, choćby krytyczną wobec Korony, prezentację rozmaitych interesów 
wszystkich składowych wspólnoty politycznej, szczególnie „interesu” wiążącego 
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się z potrzebą odzwierciedlenia w prawie treści prawdziwego nauczania zawartego 
w Piśmie Świętym. Interesujące jest jednak nie tylko to, że - w jego przekonaniu 
- nie ma niczego równie istotnego dla zachowania Króla i królestwa, jak wolność 
wypowiedzi, ale także to, że wolność ta przewidziana już jest w konstytucji kró
lestwa jako niepoddająca się decyzjom monarchy: wolność wypowiedzi i wolność 
sumienia w tym miejscu (tj. w parlamencie) przewidziana została przez specjalne 
prawo, które głosi, że bez nich książę i państwo nie mogą trwać ani się zachować. 
Król nie mógł więc ograniczać wolności wypowiedzi, w przeciwnym bowiem ra
zie gwałciłby konstytucję, nastając jednak nie tyle na jakiegoś rodzaju uprawnie
nia członków parlamentu, ile na gwarancję trwania siebie samego jako monarchy 
i trwania samego królestwa175. Argument Wentwortha nie wiązał się zatem z tym 
ujęciem, które przypisywano Smithowi: z próbą podniesienia znaczenia własnego 
interesu, bo nie tego interesu mieli bronić parlamentarzyści korzystający z wol
ności słowa; wprawdzie nie odnosił się on już do tradycyjnej koncepcji ładu, nie 
wspominał o istnieniu porządku przekraczającego granice królestwa, niemniej eks
ponował dobro wspólne danej wspólnoty politycznej jako cel, któremu swobody 
te miały służyć, przez który miały być wyznaczane ich ramy. Wentworth zmieniał 
jednak w pewnej mierze tradycyjny ogląd, skoro wolności tego rodzaju nie były już 
traktowane, jak ongiś, jako zwyczajowe uprawnienia, lecz stawały się formalnymi 
przywilejami, o które należało prosić panującego, ukazując racje zwłaszcza służby 
dobru wspólnemu przekonujące o potrzebie ich udzielenia lub przyzwolenia na nie.

175 Cyt. za: J. E. Neale, Elizabeth I and her Parliaments, 1559-1581, London 1953, 
s. 321-322.

176 J. E. Neale, „ The Commoners” Privilege of Free Speech in Parliament, [w:] Historical 
Studies of the English Parliaments, red. E. B. Fryde, E. Miller, Cambridge 1970, s. 161-172. 
Zob. również dwie ważne prace: J. E. Neale, Elizabeth I and Her Parliaments... i tegoż, 
Elizabeth I and Her Parliaments, 1584-1603, 2 t., London 1957.

Neale zwraca uwagę w tym kontekście, że w ten sposób wspólnota wpisywana 
w dawny ład zanikała na rzecz państwa; że - co bardziej uzasadnione z punktu wi
dzenia dotychczasowych ustaleń - ośrodkiem refleksji stawał się nie tyle monarcha 
kierujący wspólnotą, ile reprezentujące ją coraz wyraźniej jakby obok króla, a nie 
wraz z nim, ciało przedstawicielskie „empirycznej i osobowo uchwytnej zbioro
wości”, której członkowie cieszyli się wolnościami jako przywilejami udzielony
mi przez prawodawcę, którym był parlament obejmujący króla. Następstwem tych 
zmian było traktowanie w odmienny sposób procesu ustawodawczego: stanowi
sko monarchy zaczęto sprowadzać do prostego prawa sankcji, które w odniesieniu 
do tekstu prawnego ustalonego przez izby, skonsultowanego z prawnikami, było 
prostym „pozwalam” lub „nie pozwalam”. O ile Elżbieta, utrzymująca, że Korona 
samodzielnie kontroluje jedną sferę działania (Kościół), gdy inną kontroluje jako 
część parlamentu176, wyraźnie zbliżała się do stanowiska Smitha, o tyle Wentworth 
zmierzał w innym kierunku, wymagał bowiem, by parlament był już traktowany 
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jako główna siła w monarchii. Skoro istnienie króla i królestwa uzależniane było 
od istnienia wolności wypowiedzi, to świat publiczny i świat prywatny były już 
ze sobą tak mocno powiązane, że wypowiedzi poszczególnych parlamentarzystów 
stawały się w istocie „wypowiedziami w imieniu królestwa”, a ład ustanawiany 
przez parlament jedynym możliwym do przyjęcia niezależnie od jego wartości. 
Choć przywódca purytanów (o których więcej powiemy w następnym szkicu) nie 
kwestionował jeszcze w pełni tradycyjnej koncepcji ładu, a tylko przenosił punkt 
ciężkości z obiektywności jego trwania i z trudu odkrywania go przez monarchę 
na trud jego rozpoznawania przez parlament, przecież - jak się wydaje - przy
najmniej w niektórych wypowiedziach otwierał już perspektywę odmienną177 178. Gdy 
pisał, że jeśli cały lud całego królestwa w drodze wspólnej i dobrowolnej zgody, 
w odniesieniu do swych osób i swego majątku, przeniesie i przekaże swój rząd 
i swoje państwo w ręce kogoś przez siebie wybranego, ten będzie nim rządził i bę
dzie nim kierował zgodnie z takimi prawami, jakie ów lud na siebie przyjmie lub 
dla siebie ustanowi™, to przygotowywał nie tylko zalążki koncepcji kontraktu- 
alnej, ale także tezę, zgodnie z którą przedstawiciele działający nie wraz z kró
lem, ale obok niego, ustalają treść norm wiążących wszystkich członków ciała 
politycznego, w tym samego monarchę. Eksponowany przez Smitha prymat „ele
mentu monarchicznego” w „mieszanym ustroju” republikańskiej Anglii był w ten 
sposób usuwany, a w jego miejsce wkraczał czynnik nowy, uwalniany od związku 
z królem; czynnik reprezentujący królestwo, a raczej poszczególnych jego człon
ków lub poszczególne jego składowe, swobodnie przedstawiających różne prze
cież i często skonfliktowane interesy, których istnienie i wagę dostrzegał autor De 
Republica Anglorum, lecz które zostały związane z pozycją głównie izby niższej 
dopiero przez publicystę purytańskiego.

177 S. L. Collins, From Divine Cosmos to Sovereign State..., s. 87-91.
178 P. Wentworth, A Treatise Containing M. Wentworth his judgement of the heire appa

rent, London 1598, s. 49-50.

12. Już (lub najpóźniej) za czasów Elżbiety I znakomita większość „należycie 
ukształconych”, mówiąc językiem More’a, Anglików: gentlemanów, sędziów, ale 
także innych uczestników życia publicznego, kojarzyła wolność z udziałem w sta
nowieniu norm za pośrednictwem ciała przedstawicielskiego. Skojarzenie to miało 
się pojawić w następstwie uznania Anglii za rzeczpospolitą (wspólnotę) obejmującą 
ludzi wolnych, poddających się dobrowolnie władzy jako koniecznemu czynnikowi 
z racji moralnych i politycznych; czynnikowi uzupełniającemu wspólnotę. Od kie
dy za czasów Elżbiety została zniesiona pańszczyzna i inne formy służby wynikają
ce z dziedziczenia statusu społecznego, w istocie niemal każdy Anglik był swobod
nie urodzonym, był wolny tak w zakresie najmowania się do pracy i korzystania ze 
swej własności, jak i upominania się w sądach królewskich o naprawienie wyrzą
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dzonych mu krzywd179. David Harris Sacks zwrócił jednak uwagę, że taka koncep
cja rzeczypospolitej miała dwie formy. Zwolennicy pierwszej zwracali uwagę nade 
wszystko na zagadnienie jedności i ładu w królestwie, kładąc w związku z tym ak
cent na prerogatywy monarchy jako źródła koniecznego autorytetu pozwalającego 
na utrzymanie obu właściwości dobrze urządzonej rzeczypospolitej: dzięki danej 
przez Boga władzy monarchy, możliwa była obrona wspólnoty przed niebezpie
czeństwami sporów wewnętrznych i atakiem nieprzyjaciół z zewnątrz. W słynnym 
przemówieniu z 1601 r., określanym nawet mianem Golden Speech (Złotej mowy), 
monarchini uznała się nie tylko za osobę, która za sprawą Boga została nadana 
Anglii, ale i za władczynię korzystającą z władzy nadanej przez Boga po to, by 
stać się narzędziem usuwającym wszelkie zło, krzywdę, tyranię i przymus. Władza 
nadana jej przez Boga nie naruszała wolności, przeciwnie, stanowiła jej gwaran
cję, zabezpieczając królestwo przed anarchią i sprzeciwem. Zwolennicy drugiego 
sposobu ujmowania rzeczypospolitej zwracali z kolei uwagę raczej na treść wspól
notowej tożsamości niż na czynnik władzy; treść tożsamości wyznaczanej w pierw
szej kolejności przez zadawnione tradycje oraz przywileje, uprawnienia i wolno
ści, z jakich od dawna korzystali urodzeni jako wolni Anglicy, dzięki nim będący 
członkami królestwa; oni tworzyć mieli zjednoczone społeczeństwo, jeden orga
nizm współtworzony przez różnych, lecz wzajem powiązanych członków. Ta forma 
ujmowania rzeczypospolitej daleko bardziej niż poprzednia sprzyjała kształtowaniu 
się opinii, że wolność należy odnosić głównie do jednostek; sprzyjała kształtowa
niu się opinii o tym, że konieczna jest reprezentacja, by wolności jednostek mogły 
zostać uchronione; wreszcie o tym, że ciało przedstawicielskie reprezentuje jedno 
ciało polityczne stanowiące całość. Właśnie w drugim ujęciu, idea reprezentacji 
okazywała się być związana niezwykle mocno z wizją Anglii jako jednego ciała 
politycznego, od którego zależy dobro wspólne wszystkich jego członków180.

179 Zob. szerzej teksty Erica Kerridge’a (Agrarian Problems In the Sixteenth Century and 
After, London 1969, s. 41-45 i 90-93) i Diarmaida McCullocha (Bondmen under the Tudors, 
[w:] Law and Government under the Tudors, red. C. Cross, D. M. Loades, J. J. Scarisbrick, 
Cambridge 1988, s. 91-109).

180 D. H. Sacks, Parliament, Liberty, and the Commonweal, [w:] Parliament and Liberty..., 
s. 85-86. Zob. nadto dwie prace H. F. Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley 1967, 
s. 246-248, oraz Representation, [w:J Political Innovation and Conceptual Change, red. T. Ball, 
J. Farr, R. L. Hanson, Cambridge 1989.

Drugie ujęcie lub drugi sposób pojmowania rzeczypospolitej (wspólnoty) miał 
wcześniejszy niż szesnastowieczny punkt odniesienia; z pewnością sięgał starożyt
nej jeszcze, a przejętej przez chrześcijańskie wieki średnie koncepcji organicznej, 
tak interesująco przedstawianej w literaturze angielskiej przynajmniej od czasów 
Johna Salisbury. Za panowania Henryka VIII koncepcja ta była często przywoły
wana, znajdujemy ją bowiem w analizowanej na początku niniejszego tomu The 
Boke named The Governor, której autor Thomas Ely ot, definiował królestwo jako 
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„żywe ciało” złożone z wielu stanów i jednostek o różnym statusie, kierujących się 
słusznym ładem, rządzących się wymaganiami rozumu. Królestwo ujmowane jako 
rzeczpospolita (commonwealth), hierarchicznie uporządkowana całość politycz
na (polity), złożona z głowy i innych członków, z których każdy działał na rzecz 
obejmującej go całości, żaden zaś nie mógł pozostawać mimo niej, było miejscem, 
w którym każdy żył dla całości, nikt natomiast nie przeciwstawiał swej „prywat
nej korzyści” jej dobru, nawet ten, kto działał w Kościele jako części tylko więk
szej, politycznej i religijnej całości wieńczonej przez króla korzystającego choćby 
z „Boskiego uprawnienia”181. Król, który w wystąpieniu The Dutie of a King in His

181 Odtwórzmy interesujące rozumowanie Johna Neville’a Figgisa dotyczące istoty koncep
cji bliskiej wielu hierarchom Kościoła anglikańskiego czasów elżbietańskich. Tezy Knoxa mogą 
być jednak odczytane jako tezy kogoś, kto chce jedynie władzy duchowej, a nie „materialnej” 
dla Kościoła, ale chce też wyposażyć poddanych w uprawnienie do detronizowania w pewnych 
warunkach panującego. Kościół prezbiteriański nigdy nie posiadał ani nie żądał materialnego 
miecza, lecz jedynie tego, by miecz ten był służebny wobec niego. Pozycja proponowana naj
później w XII w. przez papiestwo była podobna (poza Państwem Kościelnym papież nie dyspo
nował wszak mieczem świeckim), także ono zmierzało do ustalenia pokoju, do usunięcia przy
czyn stosowania siły. O ile jednak mogło ono, korzystając z ekskomuniki, zerwać więź 
komunikacyjną między zwierzchnikiem świeckim i jego poddanymi, nie pretendując w istocie 
(chyba że weźmiemy pod uwagę skrajne ujęcia hierokratyczne) do przejęcia miecza materialne
go lub doczesnego, o tyle prezbiterianie, nie posiadając instancji, jaką był papież, zmuszeni byli 
w końcu przyznać, że orzekanie o występności władców świeckich należeć musi do „czynników 
politycznych” konkurencyjnych wobec takich władców. Zarówno papiestwo jednak, jak i prezbi
terianie, zwracający się przeciwko Elżbiecie, przekonywali, że podstaw posłuszeństwa wobec 
władcy świeckiego należy szukać poza obawą przed stosowaniem miecza materialnego, raczej 
w obawie przed Bogiem i w związku z niesprzecznością ładu normatywnego, którego treść po
chodzi ostatecznie od Stwórcy: świadomość istnienia sankcji moralnej stanowiła dla obu rzeczy
wisty czynnik wzmacniający lub osłabiający więzi podległości. Jednak właśnie ten element zo
stał zaatakowany przez zwolenników „wolności państwa”, nieodrzucających bynajmniej 
teologicznej sankcji królów, twierdzących jednak, że władcy świeccy korzystają z „Boskich 
uprawnień” niezależnie od stanowiska Kościoła władnego ewentualnie stosować taką sankcję. 
Popierający niezależność państwa od Kościoła zażądali więc posłuszeństwa wobec państwa 
w oparciu o podstawy moralne i religijne, o naturę ludzką i wolę Boga, jednak bez pośrednictwa 
jakiejkolwiek instytucjonalnej wspólnoty eklezjalnej. W ich ujęciu, osobliwie korzystając wła
śnie z „Boskich uprawnień”, piastun (piastuni) władzy świeckiej nie rnusiał już posiadać sankcji 
takich wspólnot, dzięki czemu mógł bardziej swobodnie rozbudowywać swe kompetencje, wkra
czając również w sferę organizacji kościelnych; coraz częściej korzystano zatem w polemikach 
z języka erastiańskiego, eksponującego supremację Korony i deklarującego jej kompetencję 
w zakresie ustalania prawd wiary, by uwypuklić swobodę władzy świeckiej, bez rugowania 
w praktyce konsultacji z głowami Kościołów w dziedzinach religijnych. Język erastiański mieli 
wprowadzić do angielskich polemik Banów (autor Treatise of the Pope s Supremacy) i Jackson 
(w Treatise of Christian Obedience), którzy żądali ni mniej ni więcej, jak tylko legalnej omnipo- 
tencji władzy świeckiej obejmującej nawet uprawnienie do stanowienia norm usuwających reli- 
gię chrześcijańską i wprowadzających na jej miejsce islam (choć żaden z wymienionych nie 
przypuszczał, by uprawniony w tym zakresie parlament mógł kiedykolwiek dokonać podobnej 
zmiany). Język erastiański pozwalał na eksponowanie wszechkompetencji państwa i usuwał
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Royal Office Sir Waltera Raleigha z 1599 r. (sześć lat wcześniej broniącego oma
wianych w innym szkicu kongregacjonalistów lub „brownistów” przed prześlado-

podstawy pretensji, które były udziałem już to Rzymu, już to Genewy: „Boskie uprawnienie” 
króla działającego choćby wraz z parlamentem zastępowało w nim „Boskie uprawnienie” wspól
not duchowych kierowanych przez papieży lub prezbiterów. Może zakrawać na paradoks fakt, 
że Parker czy Whitgift, zainteresowani utrzymaniem mocnej pozycji zhierarchizowanego ducho
wieństwa wspierali doktrynę, która w formie najczęściej rozwijanej zmierzała wprost do utwier
dzenia prymatu króla wobec hierarchii kościelnej, a nawet doktryny Kościoła; warto jednak do
strzec, że w ich przekonaniu prymat państwa względem Kościoła jest mocno utwierdzony, że 
stanowi on gwarancję trwania Kościoła narodowego, którego istnieniu stale zagrażali nie tylko 
„papiści”, ale także purytanie (zwłaszcza przypadek tych ostatnich skłaniał zresztą do ostrożne
go traktowania o pozycji parlamentu i akcentowania raczej pozycji króla, bowiem w przypadku 
zdominowania ciała przedstawicielskiego przez purytanów potęgowałoby się zagrożenie istnie
nia Kościoła różnego od kalwińskiego). Jako „ustanowiony przez prawo” Kościół Anglii oczeki
wał zatem ochrony ze strony Korony, podobnie jak jego nauczanie; król mógł być zatem trakto
wany - i był traktowany w Anglii za panowania Elżbiety - jako gwarant status quo i obrońca 
anglikanizmu przed inwazją purytanizmu. Fakt, że doktryna „Boskiego uprawnienia króla” mia
ła najliczniejsze rzesze zwolenników wśród kleru wcale nie zmienia jednak zasadniczej tenden
cji w nią wpisanej. To jednak, że była ona z istoty swej antyklerykalna, wymagało, by została 
ona sformułowana przez duchownych: skoro posłuszeństwo jest obowiązkiem religijnym, nieza
leżnym od opinii władców, musiała być uzasadniona przez ludzi korzystających z autorytetu du
chowego, tylko oni mogli bowiem podjąć polemikę z pretensjami papieży i prezbiterów, stwier
dzić, że prawda religijna nie jest jedyną drogą ku mądrości politycznej. Doktryna angielska była 
w szczególny sposób produktem Kościoła Anglii, ale w równym stopniu była produktem galli- 
kanizmu walczącego o swą wolność. Stąd teologicznie uwarunkowany ideał „Boskiego upraw
nienia króla” pozostaje w granicach zakreślonych przez uprawnienie Kościoła narodowego 
uprzedniego i ważniejszego od zwierzchnictwa papieży z jednej, poszczególnych jednostek 
współtworzących ten Kościół z drugiej strony. System Kościoła prezbiteriańskiego, żądającego 
narodowej niezależności od papiestwa, realizował się wewnątrz narodu, pomniejszał znaczenie 
państwa i od tego uzależniał rozwój narodu. Genewa nie była Kościołem narodowym, stawiała - 
jak papiestwo - zadanie rozprzestrzenienia się na wiele narodów. Nawet jednak independenci 
nie traktowali narodu jako całości w kategoriach organizacji kościelnej. Nie było już bowiem je
dynej religii, która byłaby w stanie reprezentować duchową stronę całego narodu. Jeśli przez 
Kościół narodowy rozumieć będziemy ciało religijne, które - obejmując cały naród - ma pozwa
lać na rozwijanie jego życia politycznego, to niewątpliwie teoria „Boskiego uprawnienia króla” 
była ściśle związana z ideałem Kościoła narodowego w wieku XVII, gdy koniecznością stawała 
się obrona przed pretensjami papalistów, prezbiterian i separatystów, dlatego też obejmuje ona 
na równi wymiary religijny i polityczny. Teoria „Boskiego uprawnienia króla” ujawniała, że in
stytucje polityczne same z siebie nie są niepodobającymi się Bogu jako autorowi natury, że po
winny one być czymś więcej niż tylko instrumentami autorytetu eklezjalnego, że mężowie stanu 
nie są związani poleceniami co do polityki pochodzącymi od księży, że państwo jest organi
zmem obdarzonym własnym życiem i poddane jest prawu rozwoju różnemu od praw rozwoju 
Kościoła, że rządzący Kościołem nie posiadają z konieczności „mądrości politycznej” wyższej 
niż powszechna i mogą niekiedy zagrażać władzy decydującej o polityce narodowej, mając na 
uwadze nade wszystko własną organizację. Anglikańscy dostojnicy popierający doktrynę 
„Boskiego uprawnienia króla” nie kierowali się więc partykularnym interesem eklezjalnym, lecz 
względami patriotycznymi, charakterystycznymi dla zwolenników Kościoła narodowego. Te 
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waniami), ukazuje się istotnie jako władca absolutny, bliski „późnej Elżbiecie”. 
Raleigh, uznając, że monarchia jest „rzeczą najdoskonalszą” (the supremest thing 
upon earth), obok tezy, iż władca jest w niej nie tylko namiestnikiem Boga na zie
mi, przez Niego samego ustanawianym, ale jest też w Piśmie Świętym nazywany 
wręcz „bogiem”, przywoływał koncepcję organiczną, by wyeksponować pozycję 
piastuna władztwa. Obok „argumentu biblijnego” i „racji filozoficznej” (monarcha 
wobec wspólnoty jako analogon głowy wieńczącej „mikrokosmos ludzkiego cia
ła”) Raleigh wykorzystywał swoisty schemat paternalistyczny na poziomie trakto
wanym jako „polityczny”, mając władcę monarchii za podobnego „ojcu rodziny”, 
określając go wręcz mianem politycznego ojca swego ludu (parens patriae). O ile 
poprzednie argumenty eksponowały znakomitą rolę monarchy władnego działać 
wobec ciał i majątków używanych przez poddanych wedle swej woli, o tyle argu
ment „polityczny”, sięgający po organicystyczną analogię ciał politycznego i ludz
kiego, także jednak podkreślający podobieństwo króla i Boga, uzasadniał swoiście 
przebiegające granice swobody decydowania przez monarchę: podobnie jak Bóg 
nie mógł on działać przeciwko istnieniu ludu, wspólnoty lub rzeczpospolitej, któ
rą wieńczył niby głowa, jako że wszelka władza (i głowy wobec ciała ludzkiego, 
i monarchy wobec ciała politycznego) ustanowiona została przez Boga ad aedifi- 
cationem, non ad destructionenr, choć przeto władca polityczny posiada podobnie 
jak Bóg władzę zarówno niszczenia, jak i podtrzymywania istnienia, to podobnie 
jak On winien z niej korzystać dla utrwalania istnienia ciała politycznego, a nie dla 
jego niweczenia182.

względy decydowały też o akcentowaniu obowiązku posłuszeństwa nie tyle z powodów utylitar
nych, które zdominują późniejszy namysł m.in. Thomasa Hobbesa, ale raczej „religijnych”, eks
ponujących tezę, iż nieposłuszeństwo względem władcy świeckiego chroniącego istnienie 
Kościoła narodowego jest w istocie obowiązkiem religijnym. Gdy bowiem cywilne posłuszeń
stwo jest wymagane przez prawo Boże, to nie może być wymagane przez tych, którzy prześla
dują wyznawców „prawdziwej religii”. Doktryna pasywnego posłuszeństwa triumfowała więc 
ostatecznie wśród zwolenników doktryny „Boskiego uprawnienia króla”. Ich wiara w suwerena 
była tak mocna, że każdy, kto popierał doktrynę oporu, nie mógł marzyć o wszczepieniu obo
wiązku nieposłuszeństwa jako zasady ogólnej, gdy sędziowie przez swój język zwolenników 
„Boskiego uprawnienia” bronili posłuszeństwa jako jedynego stałego rozwiązania, niemożliwe
go w istocie do obrony dopóty, dopóki politykę traktuje się jedynie jako dziedzinę teologii. 
Dopiero w doktrynach Locke’a i Sidneya znajdują się próby rozbicia związku polityki i teologii. 
Gdy dostrzeżemy, że doktryna „Boskiego uprawnienia” była ściśle związana z istnieniem 
Kościoła Anglii i jego pozycją jako Kościoła antypapieskiego i antyprezbiteriańskiego, zrozu
miemy działania kleru pod koniec panowania Elżbiety i później, gdy rządy obejmą Stuartowie 
(J. N. Figgis, The Theory of Divine Right of Kings, Cambridge 1914, s. 39-71).

182 W. Raleigh, The Arts of Empire, and Mysteries of State Discabineted. In political and 
polemical aphorisms, grounded on authority and experience. And illustrated with the choicest 
examples and historical observations, red. J. Milton, London 1692, passim.

Język charakterystyczny dla koncepcji organicznej, ukazujący w pierwszej ko
lejności „ciało polityczne”, w drugiej dopiero władcę jako jego głowę, a w końcu 
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poszczególnych członków jako pozostałe elementy jednego ciała, miał w decydu
jącej mierze wpłynąć na sposób ujmowania reprezentacji, a poprzez nią parlamen
tu. Wspólnota rozważana była jako podobna do polity, miała zdaniem Thomasa 
Smitha posiadać „władzę królestwa”, tak jego głowy, jak i ciała, każdy Anglik miał 
w niej swe miejsce i każdy wyrażał się za pośrednictwem parlamentu, którego zgo
da była równoznaczna z przyzwoleniem każdego członka wspólnoty. Obowiązek 
posłuszeństwa stawał się oczywisty, bo wynikał z własnej zgody lub przyzwole
nia każdego członka ciała politycznego, wspólnoty lub rzeczypospolitej, działa
jącego za pośrednictwem parlamentu. Jednak, jak wykazała interesująca debata 
przeprowadzona w 1571 r., której głównym uczestnikiem był obywatel Londynu 
Thomas Norton, ciało polityczne i jego reprezentacja nie zawsze były kojarzone 
z poszczególnymi jednostkami lub grupami, poszczególnymi miejscami lub obsza
rami. Parlament reprezentował całe królestwo, a nie poszczególne jego składowe, 
których odrębność, autonomia lub niezależność były w istocie względne, dopóki 
współstanowiły one reprezentowaną całość. Każdy członek parlamentu, choć wy
syłany z „poszczególnego miejsca” wypowiadał się jako członek całego ciała poli
tycznego, a nie jego składowej183.

183 Zob. szerzej D. H. Sacks, Parliament, Liberty, and the Commonweal, s. 88-91 oraz 
H. F. Pitkin, The Concept of Representation, s. 246-248.

184 H. F. Pitkin, Representation, s. 132-154.
185 Zob. w szczególności analizę wypowiedzi purytanina Johna Vowella/Hookera zaprezen

towaną we wstępie do Parliament in Elizabethan England... przez redaktora publikacji Vemona 
F. Snowa (zwłaszcza s. 15).

Sprzeciw wobec propozycji Nortona, żądającego ustanowienia „reprezentacji 
terytoriów”, jest interesujący dlatego, że wiązał się z eksponowaniem znaczenia 
pozytywnego zobowiązania każdego przedstawiciela wybranego w poszczególnym 
okręgu do rozpatrywania spraw dotyczących królestwa, brania pod uwagę tego, 
co ogólne, a pomijania tego, co partykularne184. Ideał, na który zwracało uwagę 
tak wielu wspomnianych uprzednio myślicieli, był więc realizowany, choć w tym 
przypadku w płaszczyźnie instytucjonalnej: to, czy dany przedstawiciel rzeczywi
ście (wbrew ciążącej na nim powinności) uwzględniał to, co ogólne, pomijał nato
miast to, co partykularne, postępując tak, jak postępować winien władca, jest drugą 
kwestią. Często jednak, co warto podkreślić, i to zarówno w wypowiedziach au
torów anglikańskich, jak i purytańskich (choć w tym przypadku należy pamiętać 
o zasadniczej krytyce parlamentu podjętej przez Thomasa Cartwrighta w latach 70. 
XVI w., o czym szerzej w szkicu poświęconym koncepcjom protestanckim), po
jawiały się wypowiedzi mocno eksponujące tezę, że parlament, a zwłaszcza Izba 
Gmin, stanowi ucieleśnienie wspólnoty albo rzeczypospolitej, a korzystając ze 
swych uprawnień prawodawczych, winien realizować dobro wspólne185. Teza ta 
ujawniła się ze szczególną mocą w trakcie debat parlamentarnych lat 1571-1572, 
poświęconych m.in. następstwom papieskiej bulli ekskomunikującej Elżbietę I 
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i pretensjom Marii Stuart. Izba Gmin zaproponowała wówczas przyjęcie billu For 
the preservation of the Queen ’s Majesty in the royal estáte and crown of this realm, 
którego następstwem byłoby uznawanie za zbrodnię zdrady stanu wszelkich działań 
i wypowiedzi uzasadniających pozbawienie tronu królowej, dyskutowanie praw- 
ności jej tytułu, a nawet jej prawowiemości religijnej186. Po długich i ożywionych 
debatach toczonych w Izbie Gmin, w której postanowień billu bronili nade wszyst
ko Norton i William Fleetwood, w obecności wspominanych przez nas Thomasa 
Smitha i Thomasa Wilsona oraz bliskiego wówczas współpracownika Elżbiety Sir 
Francisa Knollysa, parlament jako forum dyskusji wszystkich trzech stanów króle
stwa, a zarazem jako jego „wspólny umysł” (common mind), przyjął rozstrzygnię
cie, które potwierdzało tytuł Elżbiety, zaznaczając, że jej prerogatywy są oparte na 
starym prawie pospolitym (ancient common law). Badacze przekonują, że debaty 
toczone w tym parlamencie ujawniły nie tylko zasadniczą zgodność stanowisk obu 
izb oraz członków Tajnej Rady, ale także kluczowe znaczenie Izby Gmin jako ciała, 
które jest w stanie wypowiadać się za „bożą” wspólnotę, zaatakowaną bezpodstaw
nie przez papieża uznawanego za „Antychrysta”187.

186 Zob. szerzej trzy prace Patricka Collin sona: The Elizabethan Puritan Movement 
(London 1967), The Religion of Protestants (London 1982) i English Puritanism (London 1983).

187 A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 174-181.
188 W. D. J. Cargill Thompson, The Philosopher of the „Politic Society": Richard 

Hooker as a Political Thinker, [w:] tenże, Studies in the Reformation: Luter to Hooker, London 
1980, s. 173.

Elżbieta nie od razu zatwierdziła treść billu i właśnie w związku z tym, gdy 
w 1572 r. wypowiedziała po francusku słynne zdanie: Le Roigne se avisera, nie 
odrzucając ostatecznie billu, ale po raz kolejny wzywając do namysłu nad jego tre
ścią, pojawiła się interesująca kwestia mocy ewentualnego sprzeciwu monarchy 
wobec zgodnego postanowienia przecież „wspólnego umysłu”. Już kilka lat wcze
śniej, bo w 1565 r., Thomas Smith w znanej nam już pracy De Republica Anglorum 
uznał, że te prawa lub bille, które zostały przyjęte przez parlament, ale nie zostały 
zaaprobowane przez króla, są „przeklęte” i nie wywołują żadnych skutków (utterly 
dashed, and of no effecf). Richard Hooker uzna z kolei w końcu stulecia, że sprze
ciw królowej wobec legislacji parlamentu stanowi istotny element jej królewskiej 
prerogatywy188, ujawniając w ten sposób bardzo poważne „przesunięcie” w ocenie 
stanowiska negatywnego zajętego w trakcie procesu prawodawczego przez mo- 
narchinię. Jednak od sprzeciwu równego „przeklęciu”, po sprzeciw jako element 
prerogatywy odległość jest dość poważna i wydarzenia z lat 1571-1572 ukazały 
przestrzeń rozdzielającą te interpretacje. W pierwszej kolejności należy zwrócić 
uwagę na to, że właśnie wówczas dokonuje się swoista „polityzacja” tak ważnego 
u More’a, Elyota, w czasach henrycjańskich i w pierwszym etapie rządów Elżbiety 
pojęcia „rada”. Jak zauważa McLaren, zmiany były już sygnalizowane przez doko
nanie redefinicji roli obu izb parlamentu jako udzielających przyzwolenia na inicja-
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tywę prawodawczą podjętą przez „królową i jej doradców” (zgodnie z kierunkiem 
przyjętym przez Vowella/Hookera, Nortona i Fleetwooda). Stanowisko parlamen
tu staje się tedy wiążące, stanowi władczy przyczynek do propozycji składanych 
przez monarchę, ale też - co równie ważne - jest traktowane jako artykulacja opinii 
„bożej” wspólnoty, głos narodu wypowiadany wprawdzie w izbie, jednak padający 
również poza nią, natomiast królowa w istocie zgadza się na porzucenie pretensji 
absolutystycznych i przyjęcie prostego prawa sankcji (ve/o)189. Zgodnie z ustale
niami Smitha raczej niż Wentwortha zasadne stało się określenie (zresztą przypi
sywane Lordowi Burghley’owi), iż tylko król dzięki posiadanej prerogatywie jest 
tym, który tworzy i wprowadza prawa i statuty w parlamencie i poprzez parlament 
(Court of Parliament) pojmowany jako godna, chwalebna i mądra rada lub sąd 
przekazujący przyzwolenie całego ciała królestwa190.

189 Konsekwencje tych przemian miały dać o sobie znać szczególnie w związku z Bond of 
Association z 1584 r., początkującym sprawiedliwą wojnę przeciwko Marii Stuart, która do
prowadziła do jej ścięcia trzy lata później (zob. D. Cressy, Binding the Nation: The Bonds of 
Association, 1584 and 1596, [w:] Tudor Rule and Revolution: Essays for G. R. Elton from His 
American Friends, red. D. J. Guth, J. W. McKenna, Cambridge 1982, s. 217-234).

190 William Lambarde's Notes on the procedures and privileges of the House of Commons 
(1584), red. P. L. Ward, London 1977, s. 20-21.

191 Zob. interesujące wywody na ten temat pióra J. P. Sommerville’a Parliament, 
Privilege, and the Liberties of the Subject, [w:] Parliament and Liberty..., s. 56-84.

192 Philip Sidney urodził się 30 (niektóre źródła podają 29) listopada 1554 r. w Penshurst 
(hrabstwo Kent) jako najstarszy syn Sir Henry’ego Sidneya, potężnego w chwili narodzin 
Philipa faworyta młodego króla Edwarda VI i trzykrotnego zarządcy Irlandii (Lord Deputy) 
za Elżbiety 1, oraz Lady Mary Sidney z Dudley’ow, córki earla Northumberland i szwagierki 
Lady Jane Grey (Sidney był zatem siostrzeńcem Roberta Dudleya, earla Leicester i Warwick, 
odgrywającego istotną rolę na dworze Elżbiety I męża córki Sir Francisa Walsinghama o imie
niu Frances), otrzymując imię po ojcu chrzestnym królu Hiszpanii Filipie II. Naukę rozpoczął 
w Shrewsbury School w 1564 r., w tym samym dniu, w którym rozpoczął ją jego przyjaciel, 
a następnie biograf Fulke Greville (The Life of the Renowned Sir Philip Sidney, opubl. 1652). 
Studia odbywał w oksfordzkim Christ Church College w latach 1568-1571 (gdzie poznał m.in. 
wspominanego poniżej Waltera Raleigha), nie uzyskał jednak stopnia naukowego, udał się bo
wiem na kontynent, by kontynuować naukę, głównie - jak wielu ówczesnych młodzieńców przy
gotowujących się do roli mężów stanu - języków (w ciągu trzech lat odwiedził m.in. Frankfurt,

Po ścięciu Marii Stuart, Elżbieta pozostawała wprawdzie przy „prawie weta”, 
jednak traktowała swoich doradców mniej ufnie, oceniając nawet Burghley’a jako 
„niebożego” (ungodly); coraz wyraźniej też, mimo utrzymywania się „mieszanego” 
charakteru ustroju, zmierzała do jakiegoś rodzaju „absolutyzmu” wobec coraz rzad
szego korzystania nawet z pomocy doradców191.

13. Poświęćmy ostatni fragment szkicu na temat myśli politycznej epoki elż- 
bietańskiej postaci nietuzinkowej, często - może nawet bardziej niż Szekspir 
- kojarzonej z tą epoką. Philip Sidney192, bo o nim chcemy mówić, to człowiek
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nadzwyczajny, z wielkimi aspiracjami, spełnionymi jednak - mimo krótkiego ży
cia - daleko bardziej w dziedzinie literatury niźli aktywności publicznej, do której

Wenecję, Paryż, gdzie wraz z Francisem Walsinghamem oglądał wydarzenia tragicznej nocy św. 
Bartłomieja, oraz Wiedeń, gdzie zatrzymał się na dłużej w towarzystwie swego tutora Huberta 
Langueta, uznawanego za jednego z twórców późniejszego radykalnego manifestu francuskich 
hugenotów Vindiciae contra tyrannos, a także Węgry, Polskę i Holandię). Po powrocie do Anglii 
w 1575 r. pozostawał na dworze królowej Elżbiety, w 1576 towarzysząc ojcu w kolejnej wy
prawie do Irlandii; w 1577 r. został ambasadorem Elżbiety przy cesarzu Rudolfie II i księciu 
Oranii Ludwiku VI (historycy wskazują zwykle, że nieoficjalnym celem jego misji było zbada
nie możliwości zawiązania ligi protestanckiej, została ona jednak gwałtownie przerwana decyzją 
królowej, która uznała, że Sidney jest „zbyt protestancki” i do wykonania misji potrzebny był 
bardziej umiarkowany dyplomata; skądinąd - zdaniem niektórych historyków - właśnie Sidney 
przewidywany był przez wielu protestanckich władców na przywódcę ligi zawiązanej przeciwko 
katolickim Hiszpanom w Europie, odgrywał też niepoślednią rolę w środowisku protestanckim 
skupionym wokół jego wuja, księcia Leicester, kontaktując się z wieloma znamienitymi pro
testantami krytycznie nastawionymi wobec katolickich Habsburgów, w tym z autorem zapew
ne wspomnianego Vindiciae... Phillippe’m Duplessis Momay’em - o prywatnych związkach 
Sidneya z Languetem i Duplessis Momay’em pisał W. D. Briggs w artykułach Political Ideas 
in Sidney’s „Arcadia", „Studies in Philology” 1931, 28, 137-161, oraz Sidney s Political Ideas, 
„Studies in Philology” 1932, 29, s. 534-542). Po powrocie do Anglii Sidney pozostawał na dwo
rze Elżbiety, znacząco oddziałując nie tylko na Greville’a, ale także na Edmunda Spensera (któ
ry dedykował mu swój The Shepheardes Calender), a także uczestnicząc w przygotowaniach 
do obrony przeciwko przewidywanej inwazji hiszpańskiej Armady i będąc członkiem parlamen
tu. W 1579 r. ściągnął na siebie niezadowolenie królowej, sprzeciwiając się - wraz z innymi 
dworzanami tworzącymi tzw. krąg Walsinghama-Leicestera - planom jej małżeństwa z fran
cuskim katolikiem Henrykiem, księciem Anjou (późniejszym królem Henrykiem III), i został 
nawet oddalony z dworu, popadając zarazem w gwałtowny spór z Edwardem de Verte, księ
ciem Oksfordu. Udał się wówczas do Wilton, posiadłości swej siostry Mary Herbert, księżnej 
Pembroke, której dedykował najważniejszy utwór, napisaną prozą Arcadię (dzieło pisane prozą 
w latach 70. XVI w., tytułowane jako Old Arcadia, a następnie na początku lat 80. tzw. New 
Arcadia, obejmująca część poprzedniego; Arcadia, opublikowana lub nawet po części przere
dagowana przez siostrę Sidney’a w 1593 r., łączy oba wspomniane dzieła i ujawnia wyraźny cel 
dydaktyczny; Lady Mary Wroth, która jako pierwsza angielska kobieta opublikowała w 1621 r. 
powieść The Countesse of Montgomeries Urania, była nie tylko siostrzenicą Sidney’a, ale także 
wiele mu zawdzięczającą autorką, choć jej praca reprezentuje inny typ romansu niż właściwy 
jest Arkadii). Prawdopodobnie również w Wilton Sidney napisał największe fragmenty dzieła 
publikowanego dopiero po jego śmierci pod dwoma tytułami The Defence of Poesy i An Apology 
for Poety, uchodzącego za pierwszą angielską pracę poświęconą teorii literatury. Astrophil and 
Stella, zbiór ponad stu sonetów i jedenastu pieśni utrzymanych w manierze Petrarki, uchodzi za 
pierwszy elżbietański cykl sonetów o wybitnej wartości, na którym miał się wzorować nie tylko 
Spenser, ale i Szekspir. W latach 1581 i 1584-1585 był członkiem parlamentu z hrabstwa Kent, 
uszlachcony w 1583 r. odzyskując łaskę królowej; mimo niechęci Elżbiety do tego związku, po
jął za żonę Frances Walsingham. W 1585 r. zamierzał przyłączyć się do wyprawy Drake’a ru
szającej do Kadyksu przeciwko Hiszpanom, a nawet wyruszającej do Indii Zachodnich, jednak 
Elżbieta ponownie wezwała go na dwór i mianowała gubernatorem w Niderlandach. W 1586 r. 
w potyczce z Hiszpanami pod Zutphen został ranny i wkrótce zmarł w Arnhem w wieku zaled
wie 32 lat; rychło uznany został przez królową i jej otoczenie za wzór wiernego aż do śmierci 
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z pewnością przykładał wielką wagę. Uznawany często za wzorzec „angielskiego 
człowieka renesansu”, będącego sługą monarchini i jako znakomity sługa spełnia
jącym swe życie1”, w dojrzałym już okresie, bo o kilkadziesiąt lat oddalonym od 
poszukiwań angielskich erazmian; wzorzec, którego udziałem stało się nie tylko 
wprowadzenie wielu nowych idei i form literackich, w szczególności dzięki znajo
mości greki, ale także „przeniesienie” do Anglii idei Arystotelesa i włoskiego sty
lu poetyckiego, a w końcu - co dla nas najważniejsze - wykorzystanie elementów 
namysłu charakterystycznego dla Epikura z jednej, Machiavellego z drugiej stro
ny. Choć z pewnością nie był największym pisarzem tworzącym za długiego pa
nowania Elżbiety I, to powszechnie uznawany jest za tego, który bodaj najbardziej 
zainspirował ruch w angielskiej literaturze i sztuce określany często mianem „elż- 
bietańskiego renesansu”; był on też znanym na kontynencie pisarzem tworzącym 
w języku angielskim (jego Arcadia już w pierwszej dekadzie XVII w. została prze
łożona na francuski, następnie zaś na niemiecki, niderlandzki i niemiecki). Choć 
przez wiele lat trwała debata wśród historyków literatury na temat głównego źródła 
krytycyzmu Sidney’a (Platon czy raczej Korneliusz Agryppa?), to jej skutkiem sta
ło się wyjaskrawienie znaczenia bieżącego kontekstu politycznego jego twórczości 
oraz wskazanie na konsekwencję jego stanowiska moralnego, które było w istocie 
eklektyczne, łączyło bowiem elementy platońskie, arystotelesowskie i chrześcijań
skie, a jednak uzasadniało możliwość ustalenia właściwej relacji między przyjem
nością zmysłową i intelektualizmem moralnym głoszonym przez neoplatoników.

Te ogólne spostrzeżenia należy uzupełnić kolejnymi, bo Sidney - akceptujący 
istotną dla prekursorów renesansu tezę o wyższości poezji nad „wiedzą teoretycz
ną”, bardziej zresztą w duchu Salutatiego niż Petrarki, bo przy uwzględnieniu ra
czej jej pożyteczności niż godności* 193 194 - jest autorem analizowanym współcześnie 

dworzanina (bliski temu, jaki przedstawiał Castiglione), a nawet najbardziej wartościowego ry
cerza, jako pierwszy pochowany został w londyńskiej katedrze św. Pawła.

193 Przywołajmy Henri’ego Fluchere’a, by wytoczyć tezę ogólniejszą: jak uznawano w elż- 
bietańskiej Anglii, obowiązkiem sługi jest [zgodnie z biblijną przypowieścią o talentach] czynić 
tak, aby owocowały powierzone mu talenty, ale sługa wie również, że musi zdać sprawę panu, 
aby w pełni cieszyć się swymi zyskami i zarobkami. W taki sposób umiera Raleigh, zakończywszy 
niespokojne życie badacza, bojownika, męża stanu i poety; tak umiara niesforny hrabia Essen 
i wspaniały sir Philip Sidney. Dodajmy na marginesie, że zdaniem tegoż autora, nie wiadomo, 
czy nawet i [Francis] Bacon, tak zawzięty w dążeniu do materialnych sukcesów, tak zamiłowany 
w prawdzie, twórca filozoficznego pragmatyzmu, stawiającego na pierwszym miejscu podporząd
kowane prymatowi rozumu dane doświadczenia, autor ponadto podręcznika dla karierowiczów, 
gdzie oszustwo wydaje się główną sprężyną, a moralność religijna ostatnią z trosk - nie zacho
wał jednak nietkniętej duszy w godzinach wielkiej (H. Fluchere, Szekspir. Dramaturg elżbie- 
tański, przeł. V. Komorowska, Warszawa 1965, s. 52).

194 Teza ta była bliska szczególnie Petrarce, czego dowodzi wywód Juliusza Domańskiego 
pomieszczony w pracy „Scholas tyczne" i „humanistyczne” pojęcie filozofii, Kęty 2005, s. 217- 
-219 oraz 234. U Salutatiego działanie obejmuje już petrarkiański ideał stawania się lepszym 
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tak często, że wskazanie kilku jeszcze jego tez pozwoli dostrzec racje tego zainte
resowania. Pomijając zagadnienie ważne dla współczesnej nam refleksji politycz
nej, mianowicie problem relacji między płciami w jego politycznym uwikłaniu, 
postrzeganie Sidney’a nie tylko jako autora czytanego głównie w XVII w. nade 
wszystko przez kobiety, często wzorujące się na nim (uwaga ta pozwala zrozumieć 
z jednej strony traktowanie Sidney’a jako prekursora „romantyzmu” pojmowanego 
w związku z jego osobistą wyjątkowością kojarzoną z wczesną a „rycerską” utratą 
życia, z drugiej zaś osłabienie zainteresowania jego twórczością w „męskim” wie
ku siedemnastym, gdy nie tyle poetyckość, ile „wojowniczość” miały zdominować 
dyskurs w Anglii195), warto podkreślić, że jest on powszechnie traktowany jako 
wzorzec arystokraty czasów elżbietańskich, a zarazem jako autor, który w swych 
utworach potrafił nakreślić model arystokratyczny swych czasów. Wielu badaczy 
zwraca uwagę, że wielką zasługę w ukształtowaniu takiego obrazu osoby i dorobku 
Sidney’a miał bez wątpienia Greville, który w biografii ukazał swego przyjacie
la bardziej jako arystokratę niźli jako poetę, jako człowieka czynu, zachowującego 
osobistą niezależność, będącego raczej na służbie monarchii niż monarchini.

(melior fió), dzięki czemu oddziałuje ono jednocześnie na środowisko społeczne i obywatelskie. 
Konstytuuje więc na równi jednostkowy praktycyzm interiorystyczny i ekteriorystyczny prakty- 
cyzm społeczny. Pojęcie filozofii, jakie można sobie sformułować na podstawie tego doprecyzo
wanego i wzbogaconego agnostycyzmu, posiada rysy zgodne z tradycją zarówno sokratejską, 
jak i późnoantyczną. Zarazem też pozwala - może sprawniej niż kategoria „ humanizmu obywa
telskiego " (dominującego w pierwszym okresie włoskiego odrodzenia) - uniknąć narzucającego 
się redukowania humanizmu zarówno do poziomu programu czysto pragmatycznego (zafascyno
wanego jedynie problematyką ustrojową i wybierającego na przykład między jedynowładztwem 
i demokracją), jak też do ujmowania człowieka jako tylko cząstki zbiorowości (tamże, s. 241).

195 Zob. szerzej na ten temat dwa teksty: B. S. Grossberg, Politics and shifting desire In 
Sidney's „New Arcadia”, „Studies in English Literature, 1500-1900” 2002, 42 oraz K. Pask, 
The „ mannes state ” of Philip Sidney: Pre-scripting the life of the poet in England, „Criticism” 
1994, 36, Iss. 2.

196 P. Anderson, Lineages of the Absolutist State, London 1974, zwłaszcza s. 18 oraz 31- 
-32, gdzie autor ukazuje wręcz „państwo absolutystyczne” jako nakierowane nie na osoby, lecz 
na terytorium, mające zatem „antykwaryczną” strukturę, i z tego powodu stanowiącą „maszy

Istotnie, korzystając z ustaleń nadzwyczaj często przywoływanego w anglo- 
amerykańskiej literaturze przedmiotu Perry’ego Andersona, Sidney realizuje 
wszystkie istotowe cechy „ideologii państwa absolutystycznego”, z których naj
ważniejszą ma pozostawać „arystokratyzm”: męstwo, eksponowane w jego utwo
rach jako główna cnota, przypisywane jest pozostającym na szczycie hierarchii 
społecznej „państwa absolutystycznego”, hierarchii stanowiącej wciąż aparat do
minacji feudalnej-, dominacja arystokracji znajduje u niego dopełnienie w ideolo- 
gizowaniu prestiżu szlachty, której przedstawiciel jest idealizowany po to, by jego 
wzorzec umocnił nie tylko członków jego warstwy, ale także innych w okresie nie
jakiej „demobilizacji” za panowania Elżbiety I196. Istotnie, Sidney ukazuje w swych 



Monarchia republikańska 371

utworach zainteresowania i zajęcia nade wszystko warstwy arystokratycznej; idąc 
śladem Thomasa Wilsona, autora podręcznika głównie dla prawników noszącego 
tytuł The Arte of Rhétorique (opublikowanego po raz pierwszy w 1553, a w wersji 
zmienionej w 1560 r.), poucza, że dwa rodzaje aktywności są (lub powinny być) 
cenione szczególnie przez jej członków pretendujących do miana „mężów stanu” 
(mannes statè) - stawanie w obronie królestwa i panującego oraz „mądre radze
nie”. Obie aktywności znajdują odzwierciedlenie tak w twórczości, jak i w dzia
łalności samego Sidney’a na rzecz tego, co publiczne kosztem tego, co prywatne. 
Skoncentrowanie na działalności na rzecz królestwa raczej niż partykularnego in
teresu po raz kolejny kieruje naszą uwagę na stanowisko nazwane uprzednio „ide
alistycznym”, które badacze kojarzą w tym przypadku nie tyle z orientacją, jaką 
można by nazwać „republikańską”, ile z ujęciem właściwym „arystokratycznemu 
humanizmowi” albo „humanizmowi dworskiemu”, z pewnością w wielkiej mierze 
nawiązującemu do chrześcijańskiego humanizmu pokoleń Erazma, More’a, Elyota 
i Starkey’a197.

nę” jakby skonstruowaną po to, by stale toczyć boje o terytoria. Pask, przywołując stanowisko 
Andersona, zgodnie z którym w Anglii postępował znacznie szybciej niż na kontynencie pro
ces porzucania przez szlachtę funkcji militarnych właściwych dawnej, średniowiecznej jeszcze 
strukturze, co stanowiło czynnik istotnie ograniczający absolutystyczny charakter jej państwa, 
zwraca w związku z tym uwagę, że proces ten mógł osłabiać znaczenie „heroicznej twórczości 
i aktywności” Sidney’a (K. Pask, The „mannes state" of Philip Sidney..., s. 181). Na margine
sie zwróćmy jednak uwagę i na to, że zdaniem Lawrence’a Stone’a proces ten nie znosił znacze
nia tej warstwy społecznej, nie eliminował bowiem ani jej prestiżu, ani politycznej użyteczności 
„arystokracji miecza” (L. Stone, The Crisis of Aristocracy 1558-1641, s. 199-270).

197 Z łatwością odnaleźć można we współczesnej literaturze przedmiotu podejście radykal
nie odmienne, eksponujące - z przywołaniem tych samych nazwisk, a nawet uzupełnieniem ich 
listy o nazwiska Ponęta czy Goodmana - proces przygotowywania przez wspominanych myśli
cieli właśnie republikańskiego stylu myślenia, nastawionego na „interes rzeczypospolitej”, a nie 
Korony lub jej piastuna; proces związany z porzucaniem .języka imperialnego”, właściwego 
czasom henrycjańskim, na rzecz języka „bożej rzeczypospolitej” lub „bożego narodu”, termi
nów wyjaskrawiających już walor „podmiotowej wielości” skrywającej się jako swoisty i je
den podmiot mający już - jak król u Kantorowicza - dwa ciała: nie tylko „naturalne”, ale także 
„polityczne”, tj. ciało obejmujące mężczyzn i kobiety spojonych jedną „tożsamością narodową” 
o charakterze „bożym” oraz ciało, obejmujące już tylko mężczyzn (z osobliwością dotyczącą 
królowej Elżbiety i zajmowanej przez nią pozycji), podejmujących w parlamencie decyzje do
tyczące dystrybuowania wspólnych zasobów królestwa; ten podmiot o dwóch ciałach określany 
bywał najczęściej jako „lud Anglii” (the people of England) z jednej, „lordowie i gminy” z dru
giej strony, odpowiednio do tego, o którym ciele była mowa (A. N. McLaren, Political Culture 
in the Reign of Elizabeth I..., s. 88).

Przykład Sidney’a pokazuje jednak, że „dworskość” czy „arystokratyczność” 
jest nie tylko przeciwwagą dla tendencji egalitarnych i stratyfikacji opartej jedy
nie na majątku, ale uzasadnia również potrzebę przekraczania tego, co partykular
ne, skłania do eksponowania całości i jedności kosztem w szczególności wszelkich 
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partykularnych terytorializmów i choć nie kieruje ku osobom poddanych, mimo że 
uwzględnia przyjaźń panujących i „prostaczków” (postaci pasterzy, a nawet wizja 
rewolucji ubogich kosztem negujących swe posłannictwo „panów” lub „książąt” 
pojawiające się w Arcadii), to przecież wskazuje na konieczność dążenia do umoc
nienia całości ogarniającej tak rządzących, jak i rządzonych. „Waleczność” jednak 
nie mogła być nakierowana na dowolny obiekt; w stworzonej przez Sidney’a po
staci Uranii dostrzega się niekiedy samą królową Elżbietę, zainteresowaną nade 
wszystko pokojem między rywalizującymi, stanem bezkonfliktowości, nieistnienia 
fakcji i powszechnego działania na rzecz całości królestwa (ale także małżeństwa
mi swych poddanych), działania, które wymaga zachowania jedności choćby w ob
liczu zagrożenia zewnętrznego. Obok jednak „waleczności” i „radzenia”, dwóch 
aktywności zwykle kojarzonych z tym, co przekracza partykularyzmy koncentru
je na tym, co służy królestwu, Sidney stawia jednak również „aktywność poetyc
ką”, zauważając trudność rozwijania jej na równi z poprzednimi aktywnościami. 
Niejaka krytyka znajdowana u niego w związku z tą kwestią, eksponowaną zwłasz
cza w Apologii, nie prowadzi jednak do zakwestionowania obu poprzednich aktyw
ności. Przeciwnie, także poezja nakierowywać ma na to, co ogólne, a tym samym 
umacniać tych, którzy dążą do przekroczenia partykularyzmów198. W tym właśnie 
miejscu znajduje się źródło stale i wytrwale toczonej przez Sidney’a batalii o przy
wrócenie poetom miejsca w doskonałej rzeczypospolitej; miejsca, z którego zostali 
wypędzeni przez Platona, tak ważnego myśliciela dla wszystkich przedstawicieli 
pierwszego pokolenia angielskich humanistów, będących przecież wychowawca
mi członków generacji autora Arcadii. W wielu swoich utworach Sidney stale pod
kreśla niebywałe znaczenie poezji, która daleko bardziej niż filozofia jest w stanie 
ukazać znaczenie, a nawet piękno tak ważnych dla rzeczypospolitej „wartości” jak 
cnota, ład, pokój, stałość i jedność. Poeta - wnioskuje Sidney - ma przeto do speł
nienia rolę wznioślejszą niż filozof, o którego udziale w życiu publicznym dysku
towali Morę i Elyot. Wbrew obawom Platona nie jest on nastawiony na szerzenie 
wad ani epatowanie namiętnościami lub emocjami; przeciwnie, dobry poeta wciąż 
nakłania do podejmowania bezustannego dążenia do tego, co stałe i niezmienne, 
absolutne i rozumne, przekraczając partykularyzmy i kwestionując dominującą rolę 
namiętności.

198 Zob. w szczególności: A. Sinfield, Power and Ideology. An Outline Theory and 
Sidneys „Arcadia", „English Literary History” 1985, 52, s. 269 i n.

199 F. Caspari, Humanism and the Social Order in Tudor England, Chicago 1954, s. 148.

Niekiedy uznaje się, kontynuując dawną już interpretację przedstawioną naj
pierw w języku niemieckim przez Friedricha Briego, że Sidney (a po nim Spenser) 
wypracował własne stanowiska polityczne i przedstawił je w poetyckiej for
mie, opierając się w pierwszej kolejności na Arystotelesie199, choć jak się wyda
je przejmował on od swoich nauczycieli - humanistów główne przeświadczenia. 
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Proponowane przez Sidney’a koncepcje człowieka i państwa z jednej strony stano
wią odzwierciedlenie jego charakteru jako człowieka niezwykle aktywnego, z dru
giej zaś podkreślają wspomniane powinowactwo intelektualne ze Stagirytą (osobli
wie z treścią jego Polityki, gdy chodzi o zagadnienia państwa, władzy, hierarchii, 
podporządkowania itp., a Etyki nikomachejskiej, ale w pewnym zakresie także dzieł 
Platona i Cycerona, gdy mowa o problemie „cnót prywatnych”200), zapośredniczo- 
ne jednak w interpretacjach kształcących ongiś jego umysł chrześcijańskich huma
nistów201. Należycie uporządkowane państwo ma być kierowane przez mądrego, 
odpowiednio wykształconego głównie na dziełach klasyków greckich i rzymskich 
władcę, którego decyzje stanowią czynnik gwarantujący jego istnienie i rozwój; 
władcę, którego cnoty - usprawniające akty podejmowane w obu sferach: „publicz
nej” i „prywatnej” - są należycie wykształcone, stałe i niezmienne, tak że w obu 
swych rolach stanowi on wzór godny naśladowania. Cnotliwość lub dzielność mo
ralna ułatwiają nie tylko podejmowanie działań przez księcia, ale także realizowa
nie celów, w każdym przypadku słusznych, jak ułatwiały podejmowanie skutecz
nych działań, jakże aktywnemu Sidney’owi, służącemu królowej i radą, i szablą, 
a w końcu także swym życiem. Stale zresztą w twórczości tego zaangażowanego 
politycznie poety znajdujemy ten sam kluczowy motyw: dzielności usprawniają 
bohaterów, którzy dzięki nim zdolni są przezwyciężać zło, kierunki wskazywa
ne przez niezależny od nich los, a wreszcie wszelką wulgarność, pozwalają tym 
samym, by zwyciężało dobro, wolność i szlachetność. Także w interesującej nas 
szczególnie Arcadii Odnajdziemy wiele miejsc, w których autor eksponuje znacze
nie zobowiązania do podejmowania odważnych działań, których sprawca winien 
się jednak stale kierować dzielnościami moralnymi kojarzonymi - znów zgodnie ze 
stanowiskiem humanistów - z bezinteresowną rozumnością. Dzięki takiej aktyw
ności, dzięki zatem spełnianiu powinności odpowiednio do wymagań kojarzonej 
z cnotami rozumności może pojawić się i istnieć „dobra rzeczpospolita”; być może 
należałoby zresztą powiedzieć, że istnieje ona w nich tylko, skoro Sidney wspomi

200 Interpretacja wskazująca na rozdźwięk między zasadami powinnego postępowania 
w „sferze publicznej” i w „sferze prywatnej”, którego przyczyną miały być odmienne zapoży
czenia intelektualne (w pierwszym przypadku od Arystotelesa, w drugim w większym stopniu 
od Platona i Cycerona) pochodzi od Friedricha Briego (Sidneys Arcadia..., głownie s. 71 i n. 
oraz 121 i n.); została ona jednak poddana krytyce m.in. przez R. W. Zandvoorta (Sidneys 
Arcadia: A Comparison between Two Versions, Amsterdam 1929, zwłaszcza s. 133 i n.), wska
zującego na zasadniczą jednorodność poszukiwań treści zasad moralności w obu sferach. We 
współczesnej literaturze rozwijane jest raczej drugie stanowisko, paradoksalnie, wzmacniające 
zasadniczą tezę Briego, dotyczącą związku intelektualnego poety z myślą Stagiryty.

201 F. Caspari przekonuje, negując tezę Briego o zasadniczo arystotelesowskim nastawieniu 
Sidney’a, że posiłkował się on głównie ideami i argumentami humanistów, nie zaś Stagiryty, 
o czym świadczy niesprzeczność wizji księcia jako „człowieka prywatnego” i jako władcy „sfe
ry publicznej” (F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 164).
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na o niej często jako o treści działań podejmowanych przez kreślonych przez siebie 
bohaterów, wzywając do nieustannego spełniania powinności działania i eksponu
jąc ten swoisty „aktywizm” kojarzony z państwem lub rzecząpospolitą202.

202 Warto zaznaczyć za Domańskim, że między chwaloną przez humanistów od cza
sów Petrarki bezinteresownością i zarazem elitarnością poezji (podobnej pod tym względem 
do metafizyki), oraz wartością uczuć i przeżyć oraz czynów etycznych nie ma sprzeczności 
(J. Domański, „Scholastyczne" i „humanistyczne"..., s. 221).

203 Dopuszczając tezę Briego, zgodnie z którą Sidney, za pośrednictwem podanej przez 
Elyota historii przyjaźni Tirusa i Gysippusa, nawiązywał ostatecznie do Boccaccia, Caspari 
przekonuje wręcz, że w hierarchii cnót zestawianej przez poetę naczelne miejsce zajmuje z pew
nością (i to daleko wyraźniej niż u Thomasa Elyota) właśnie przyjaźń mądrych i sprawiedliwych 
mężczyzn, a także ich miłość do szlachetnie urodzonych kobiet (F. Caspari, Humanism and the 
Soicia! Order..., s. 165).

Głównym tematem Arcadii jest bohaterskie życie dwóch przyjaciół: Pyroclesa 
i Musidorusa oraz ich miłość do dwóch sióstr, w których płynęła królewska 
krew203. Wydaje się, że zdaniem autora Arcadii dobre państwo nie może istnieć bez 
takich zarazem dobrych i sprawiedliwych mężczyzn, którym przyjaźń przyczynia 
odwagi do podejmowania czynów bohaterskich, utwierdzających istnienie rzeczy- 
pospolitej, ale przydaje im jej również miłość do szlachetnie urodzonych kobiet. 
Tym samym jednak tak ujmowane przyjaźń i miłość zdają się przekraczać poziom 
relacji prywatnych, skoro wpływają na decydujące zagadnienia należące do myśli 
politycznej: przestająbyć sprawami osobistymi, wiązane są bowiem nierozdzielnie 
z problemem trwania rzeczypospolitej. Skoro jednak są one traktowane wyłącznie 
w związku z relacjami istniejącymi między ludźmi, to stajemy w obliczu interesu
jącego zagadnienia, dotąd inaczej jednak rozwiązywanego, bardziej po chrześcijań
sku, mniej po arystotelesowsku: Bóg nie jest już tutaj głównym punktem odniesie
nia, nie miłość ku Niemu stanowi zasadniczą rację zachowywania jedności, nie ona 
bowiem spaja jednostki we wspólnotę, ale przyjaźń i miłość zwrócona ku innym, 
nie w Nim w każdym razie zapośredniczana. Istotnie, w tym ujęciu dostrzec mo
żemy następstwo radykalizowania „naturalistycznej” perspektywy bliskiej chrze
ścijańskim humanistom, rezultat bardziej konsekwentnego zastosowania koncepcji 
nakreślonych przez Stagirytę, nie znającego jednoczącej roli osobowego Boga bę
dącego też przedmiotem miłości. Z drugiej jednak strony, podobnie jak u Starkey’a 
(o którym wspomnimy szerzej w szkicu poświęconym stanowiskom katolików), 
choć zmienia się przedmiot miłości dopełniającej to, co racjonalnie ujęte być może 
(Boga bowiem zastępuje w tej roli drugi mężczyzna lub kobieta), przecież wskazy
wany jest „moment dopełniający” jako konieczny, pozwalający przekroczyć poziom 
dostępny ludzkiej racjonalności: „misterium miłości” uzupełnia więc więzi, które 
stwierdzać i ewentualnie umacniać mogą argumenty i racje znajdowane przez przy
rodzony umysł człowieka. Właśnie poezja ma ukazywać jej znaczenie, dopełnia
jąc tym samym treści dostępne już filozofom; wbrew Platonowi zatem, niepodobna 
przekonywać o zbędności poetów, skoro to, co dla istnienia rzeczypospolitej naj
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ważniejsze jest ukazywane i utwierdzane raczej przez pierwszych niż przez drugich 
(ściślej mówiąc, drudzy odsłaniają znaczenie miłości i przyjaźni, to pierwsi jednak 
są w stanie nie tylko ukazać ich pełnię, ale także doświadczać ich). Interpretacja ta, 
eksponująca nie tylko nowe, wyłącznie „naturalistyczne” podejście, dostępne - jak 
się przyjmuje - nie każdemu, lecz należycie ukształtowanemu umysłowi „szlachet
nych”, musi jednak uwzględnić i ten wymiar pojawiający się w poemacie Sidney’a, 
w którym występuje relacja do Boga. Poeta powiada bowiem, że poprzez heroicz
ne czyny decydujące o istnieniu rzeczypospolitej ujawnia się mądrość Boga, że są 
one wręcz sposobami realizowania niebiańskiej mądrości w świecie człowieka, że 
ich połączenie z istnieniem rzeczypospolitej prowadzi do wniosku, iż poprzez nie 
ujawnia się również przekraczająca poziom ludzki mądrość w postaci ładu norma
tywnego obowiązującego w państwie. Jego harmonijna organizacja jest zatem rów
nież treścią czynów podejmowanych przez przyjaźniących się i kochających bo
haterów. Pyrocles i Musidorus, ale także inni bohaterowie Arcadii, jak Philisides, 
posiadający właściwości opisywane i przez Castiglionego, i przez Elyota, działają 
przeciwko tyranom, zastępując ich dobrymi władcami także w innych krajach, do 
których docierają, tak że wysiłek w potwierdzeniu istnienia i znakomitości własnej 
rzeczypospolitej zostaje dopełnione szlachetnym trudem wniesionym w usuwanie 
wszystkich władców kierujących się jedynie względem własnego interesu i wpro
wadzania na trony tych, którzy będąc cnotliwi {uformowani przez naturę, a ukształ
towani dzięki wykształceniu) ujawniają w swoich poczynaniach Bożą mądrość204. 
Mądry król Euarchus, będący wzorcem idealnego władcy, nigdy nie stosujący su
biektywnych ocen przy wymierzaniu sprawiedliwości, także nie ogranicza się do 
rządzenia swym krajem, ale podejmuje działania przeciwko władcom nieznającym 
dzielności, niesprawiedliwym i nierozważnym, postępując zupełnie jak Morusowi 
Utopianie205. Euarchus opiera swój tytuł na dziedziczeniu, nie jest - jak u More’a 
- wybierany przez poddanych, co Sidney podkreśla, zestawiając różne formy rzą
dów, wyraźnie zaznaczając sympatię dla dziedzicznej monarchii. Nie interesuje się 
jednak, znów inaczej niż autor Utopii, rozwiązaniami instytucjonalnymi, bacząc ra
czej na właściwy charakter i należyte wykształcenie dziedzicznego władcy. Także 
w tym względzie bliskie mu są ustalenia innych niż Morę przedstawicieli chrze
ścijańskiego humanizmu, skoro przyjmuje, że nawet w kraju, w którym istnieją 
błędne prawa decydujące są nie one, lecz charakter monarchy, uzdalniający go do 
gwarantowania sprawiedliwości w orzeczeniach przez niego wydawanych, a przy 
tym stanowiący najważniejszy punkt odniesienia dla wszystkich jego poddanych206. 
Nie prawo zatem kształtuje charaktery, lecz przykład „płynący z góry”, tak waż
ny wszak dla humanistów przedstawiających rozbudowane niekiedy „zwierciadła 

204 P. Sidney, Arcadia (wersja oryginalna), [w:] tenże, Complete Works, Cambridge 1926, 
s. 206.

205 P. Sidney, Arcadia, 1.338.
206 Tamże, 1.185-187.
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książąt”. Można wręcz rzec, że dla Sidney’a życie władcy - nazywanego też „oj
cem ludu” mającym zawsze na względzie nie własne dobro, lecz dobro rzeczypo- 
spolitej (publikę), a przez to jej członków207 - jest prawem, skoro jego zachowania 
raczej niż treść obowiązujących norm stanowi najważniejsze źródło normujące po
czynania mu podlegających208. W Arcadii znajdujemy jednak opisy innych wład
ców, nienaśladujących Euarchusa, niebaczących na swoje powinności dbania o do
bro rzeczypospolitej, lecz jedynie usiłujących realizować własne, partykularne cele. 
Interesujący jest przykład Basiliusa, często przypominany przez badaczy myśli po
litycznej Sidney’a jako ekspozycja racji ewentualnego oporu, jeśli nie rebelii, prze
ciwko niesprawiedliwemu władcy209 210. Zarówno w przypadku księcia Basiliusa, jak 
i opisanej w pierwszej wersji Arcadii rebelii szlachty pod wodzą Timautusa prze
ciwko Philanaxowi, przyczyną starcia była jednak głównie nieobecność władają
cego, brak tego, kto mógłby pokazać szlachcie cel działań, nakierować ją ku dobru 
rzeczypospolitej pojmowanej jako całość. Ten brak stał się powodem z jednej stro
ny rozwoju rozmaitych fakcji dążących jedynie do zrealizowania własnych, party
kularnych zatem celów, z drugiej zaś zwielokrotnienia działań z użyciem przemo
cy. Szlachta idąca za każdym pojawiającym się przywódcą narażała się na obydwa 
niebezpieczeństwa, nie z racji niejako naturalnych inklinacji ku partykulamości, 
lecz z powodu utraty wzorca, którego może dostarczać tylko legitymowany wład
ca, choć zarazem tylko taki, który działa sprawiedliwie i mądrze, a nie taki, który 
- jak król Antiphilus - dąży jedynie do zaspokojenia własnych pragnień, zbliżając 
się tym samym do pozycji tyrana i narażając własnowolnie na utratę tytułu, stając 
się wreszcie - by użyć słów Sidney’a - niby żywe odzwierciedlenie Księcia ciem
ności, jedynego sprawcy sprzeciwu wobec stworzenia i ładu2'0.

207 Tamże, 1.168.
208 Tamże, 1.186 i 1.502.
209 Zob. zwłaszcza artykuł Irvinga Ribnera Sir Philip Sidney on Civil Insurrection, „Journal 

of the History of Ideas” 1952, 13, s. 257-265.
210 P. Sidney, Arcadia, 1.330. Szczególnie wiele miejsca poświęca tym zagadnieniom 

W. D. Briggs w dwóch tekstach: Political Ideas in Sidney’s „Arcadia" oraz Sidney’s Political 
Ideas.

Briggs usiłuje dowieść, że Sidney nie tylko uznawał monarchię za najlepszą 
formę rządów, ale także godził się na podwójne ograniczenia władztwa sprawowa
nego przez króla, z jednej strony eksponując możliwość wszczynania przeciwko 
niemu rebelii, z drugiej zaś związanie jego woli prawem. Wydaje się jednak, że 
przywołane przykłady rebelii nie uzasadniają tej interpretacji. To prawda, że Sidney 
nie był myślicielem systematycznym i że musimy poprzestawać na jego zwięzłych 
wypowiedziach, lecz właśnie racje, jakie wskazywał w przedstawianych przykła
dach rebelii nie wystarczają do sformułowania opinii tak ogólnej, jak głoszona 
przez Briggsa. Z pewnością można przyjąć, że Sidney sprzeciwiał się tyranom i że 
znał miary, które uzasadniały podobny sprzeciw. Był to jednak w każdym przypad
ku sprzeciw przeciwko temu, kto postępując nierozumnie, przecząc wymaganiom 
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ładu o Boskiej wszak proweniencji, porzucał swój tytuł, przestawał już być władcą. 
Konkurowanie opinii poddanych i legitymowanego władcy nie wchodziło w grę, 
skoro Sidney nie przedstawia ani ewentualnego napięcia między organami powoła
nymi do rozpoznawania dobra publicznego, ani nie dopuszcza, by jednostki konku
rowały z takim władcą w tym względzie. Poprzestając na stwierdzeniu, że mądry 
i sprawiedliwy władca należycie rozpoznaje ład i aplikuje jego treść do istniejącej 
rzeczywistości, autor Arcadii prawdopodobnie uznawał jedynie, iż w razie nieist
nienia podobnego władcy i zajmowania tronu przez tyrana tracącego tytuł do wła
dania wraz z zanegowaniem celu, dla spełniania którego piastował urząd, wraz 
z zapoznaniem tego, co stanowi o dobru rzeczypospolitej i kierowaniem się tym, co 
partykularne, wreszcie wraz z zaprzestaniem dostarczania poddanym wzorca postę
powania, a w rezultacie dopuszczeniem do tego, by jego poddani podzielili się na 
fakcje i stosowali przemoc, pojawia się racja oporu; racja, dodajmy, którą bohate
rowie Arcadii wykorzystywali także, pozostając poza krajem, lecz zarazem racja, 
której w żadnym razie nie dostarczał król mądry i sprawiedliwy zarazem imieniem 
Euarchus. Te ustalenia naprowadzają jednak na argumenty problematyzujące także 
drugą tezę Briggsa, związaną z ograniczeniem władzy legitymowanego księcia 
przez prawo. Ta ważna teza nie znajduje jednak potwierdzenia w tekstach Sidney’a. 
Wiemy już, że nie prawo, lecz dostarczany przez legitymowanego księcia przykład 
jego życia stanowi główny punkt normatywnego odniesienia dla poddanych; wie
my, że nieobecność takiego władcy była racją fakcyjności z jednej, szerzenia się 
przemocy z drugiej strony. Można zatem wnosić, że brak księcia był zasadniczą 
przyczyną rozkładu ładu wspólnotowego, a nie brak prawa. Prawo pozostawało 
przecież i wciąż obowiązywało mimo nieobecności księcia, nie było już jednak re
spektowane. Mimo wynikającego ze współczesnego nam widzenia prawa postrze
gania przez badaczy ścisłego w tym względzie związku między prawem i sprawie
dliwością, wydaje się, że autor Arcadii pozostawał przy odmiennym skojarzeniu. 
Skoro wzorzec władcy, nie zaś normy prawne (które, Przypomnijmy, o ile błędne 
nie uniemożliwiały władcy ferowania sprawiedliwych orzeczeń) dostarczały nor
matywnego punktu odniesienia poddanym, to w związku ze sprawiedliwością po
zostaje daleko wyraźniej osoba władcy (jego cnotliwość lub - jak wciąż podkreśla 
Sidney - jego charakter), niźli treść prawa. Negacja niesprawiedliwości i uzasad
nianie detronizowania tyranów przez poetę związanego z dworem Elżbiety I nie 
znosi zasadności tego spostrzeżenia, o ile skojarzymy je z wezwaniem do kształto
wania cnót takich jak sprawiedliwość jako racji królewskości; racji, której niespeł
nienie staje się powodem utraty tytułu i ewentualnego rozprzężenia wspólnotowego 
ładu, ostatecznie pochodzącego od Boga. Nieobecność legitymowanego władcy 
z jednej strony, z drugiej zaś pojawiający się w jej następstwie i potęgujący chaos 
miały być przezwyciężane nie w wyniku przejęcia władzy przez którąś z walczą
cych stron ani przez radykalną zmianę istniejącej uprzednio monarchicznej formy 
rządu; choć niekiedy próbuje się odnaleźć w pracach Sidney’a argumenty na rzecz 
formy innej niż monarchiczna, to wystarczy wskazać, że w Arcadii pojawiają się 
rozważania prowadzące w odmiennym kierunku: gdy w następstwie rebelii podnie
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sionej przeciwko tyranowi rządzącemu Frygią, także przy udziale Musidorusa, nie
będący już królem władca został usunięty, niektórzy spośród najmądrzejszych [re
beliantów] (pojmujący, że władza sprawowana przez lud jest w istocie wielogłową 
tyranią) zgodziło się wraz z pozostałymi, by uczynić swoim przywódcą Musidorusa: 
wybrali [zatem] jednego spośród siebie (czyniąc go Księciem) po to, by ich bronił, 
a wybrali go dlatego, że był starszy od nich i najbardziej nienawidził Tyrana, i jemu 
się podporządkowali... Wszystkie stany kraju zgodnie przyznały Musidorusowi ko
ronę i wszystkie inne oznaki suwerenności [...]211 212. Po usunięciu tyrana „lud” (a wła
ściwie zrazu ci, którzy odebrali tron władcy niebędącemu już królem, temu, który 
własnowolnie wyrzekł się królewskości, a następnie „wszystkie stany kraju”) nie 
zmienił więc formy rządu, lecz wskazał nowego króla i udzielił mu legitymacji, na
dając koronę i inne oznaki suwerenności. Co więcej, nie zobowiązał go do uległo
ści wobec obowiązujących norm prawnych, choćby dawno ustanowionych, mają
cych walor zwyczajowy albo i pochodzących od króla, który stał się tyranem, lecz 
zaufał jego obietnicom, miał bowiem do czynienia z kimś, kto najbardziej nienawi
dził tyranii, najlepiej więc rozeznał istotę władzy i dzięki temu był właściwie przy
gotowany do jej właściwego wykonywania. Nowy panujący, choć otrzymał koronę 
od poddanych i choć zgładził tyrana (który jako dawny król miał być uśmiercany 
tylko przez kogoś, w kim płynęła królewska krew), uzyskiwał legitymację jako 
sprawiedliwy i mądry władca. Czy jednak „lud” dokonywał cesji władzy, która - 
po odsunięciu tyrana albo porzuceniu przez niego tytułu - miała do niego wracać? 
Wszak Sidney, Przypomnijmy, głosił, że „władza ludu” jest niczym więcej, jak tyl
ko „wielogłową tyranią”, a mimo to Briggs z jednej strony twierdzi, że masa ludzi 
[...] nie sprawuje władzy ani nie ma wpływu na zarządzanie sprawami publiczny
mi, chociaż rząd działa dla ich korzyści i - co znacznie ważniejsze - chociaż są oni 
ostatecznym źródłem władzy, z drugiej zaś wieńczy wywód paradoksalnym w tym 
kontekście dopełnieniem, iż powinnością [wielości ludzi] jest posłuszeństwo1'2. 
Choć Sidney nie broni bezkrytycznie monarchii dziedzicznej i potwierdza ideał hu
manistów, oczekujących, że sprawujący władzę będzie wzorem do naśladowania, 
obfitującym w dzielności moralne i działającym bezinteresownie na rzecz wspólno
ty jako całości, stroniącym od partykularyzmów i kierującym się rozumnością, naj
lepiej znającym istotę panowania i najbardziej zbliżającym się poznawczo do ładu 
ostatecznie pochodzącego od Boga (choćby jako bohater „wczuwający się” w mą
drość istoty go przewyższającej), to w interpretacji Briggsa miał on być nie tylko 
wybierany, ale i otrzymywać władzę od wielości, której powinnością było jednak 
posłuszeństwo. Pomijając pytanie, na które nie uzyskujemy w Arcadii odpowiedzi: 
któż miałby orzekać, czy król przemienił się w tyrana i któż miałby podjąć decyzję 
o wszczęciu rebelii przeciwko byłemu królowi wciąż zajmującemu tron, warto pod
kreślić, że aktywny na forum publicznym elżbietański poeta przypisywał „wielu lu

211 P. Sidney, Arcadia, 1.201.
212 W. D. Briggs, Political Ideas in Sidnbeyś „Arcadia ”, s. 144.



Monarchia republikańska 379

dziom” nie tyle rolę „piastunów władzy” choćby tylko „źródłowej”, ile rolę „in
stancji” dokonującej wskazania tego, kto najbardziej nienawidząc tyranii, zdolny 
jest prawidłowo rozpoznawać treść władzy (podkreślmy raz jeszcze, polegającej na 
działaniu odpowiednio do wymagań ładu, z pominięciem wszelkich partykulary- 
zmów, na rzecz „dobra publicznego”, zatem pewnej jedności politycznej) i dzięki 
temu należycie ją sprawować, gwarantując tym samym niepopadanie w tyranię. 
„Wielość” z konieczności niejako zmierzająca do chaosu, dążąca do porzucania 
ładu, znoszenia jedności, nie może stanowić źródła legitymacji tego, kto o jedność 
tę ma zabiegać. Nawet wyposażanie obranego władcy nie może być przesłanką dla 
wniosku o udzielaniu władztwa przez lud jako „źródłowego” jego „depozytariu
sza”, tym mniej o pozycji wielości (lub „ludu”) jako piastuna władztwa działające
go za pośrednictwem jakichkolwiek organów przedstawicielskich, jak parlament 
czy właśnie książę. Interpretację tę można wesprzeć, posiłkując się ustaleniami sa
mego Sidney’a, który we fragmentach poświęconych innemu powstaniu zwraca 
uwagę na fundamentalną niezdolność „wielości” do podejmowania „działań pozy
tywnych”, budujących jedność lub porządkujących jej zachowania, po raz kolejny 
eksponując negatywne następstwa jej poczynań (raz potęgowanie fakcyjności, dwa 
mnożenie przemocy). „Działania pozytywne” ujawniają się jednak w kwestionowa
niu pozycji dawnego króla, który przemienił się w tyrana, nie mają jednak nic 
wspólnego z tworzeniem rzeczypospolitej lub wspieraniem jej istnienia213.

213 P. Sidney, Arcadia, 1.317.
214 Tamże, 1.410.
215 Tamże, 1.317.
216 Tamże, 11.132-133.
217 Zob. w szczególności F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 173 i 273.
218 Spór Sidney’a ze stanowiskiem Machiavellego stał się znany już dzięki biografii napi

sanej przez jego przyjaciela Greville’a The Life of Sidney, London 1652 (zwłaszcza s. 133

Ustalenia te odnoszą się jednak do treści dzieła, ocenianego jako niezwykle 
ważne wystąpienie w czasach elżbietańskich, gdy popularne w Anglii stało się 
nieznane jeszcze wczesnym chrześcijańskim humanistom dzieło Machiavellego; 
wystąpienie eksponujące niebezpieczeństwa wynikające zarówno z nadmiaru 
władzy, jak i wiedzy (skoro Sidney pouczał, że nieskończoność władzy i wiedzy, 
pozbawianych wszelkich miar dobroci, prowadzić musi z konieczności jedynie 
do zniszczenia i ruiny2'4), zwrócone przeciwko stanowisku florenckiego autora, 
bo prezentujące bliską humanistom wizję chrześcijańskiego księcia i poddanego 
mu ludu, miłującego nie tyle jego, ile raczej - i wyłącznie, jak zaznacza Sidney 
- sprawiedliwość i cnotę (justice & vertu), cnotę jednak niemającą nic wspólne
go z Machiavellowskim pojmowaniem virtù, niewiążącą się z mocą kształtowa
nia nowego stanu (jak w przypadku dwóch tyranów prezentowanych w Arcadii, 
mianowicie Timantusa215 i Plexirtusa216, dla wielu będącego typowym księciem 
Machiavellego217 218), lecz ze zdolnością nade wszystko poznawczą, zwróconą jednak 
ku światu nadnaturalnemu, jedności i rozumności daleko bardziej niż ku temu, co 
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w doczesności, wielości i stwierdzanym w świecie empirycznym namiętnościom218. 
W „rzeczywistości elżbietańskiej”, zwłaszcza w związku z projektami zawarcia 
przez królową związku małżeńskiego z księciem d’Anjou, Sidney nie był już tak 
powściągliwy, nie ufał jedynie należytemu ukształtowaniu charakteru monarchi- 
ni, obawiając się, że realizacja tych projektów może doprowadzić do przeniesienia 
do jego kraju zjawisk, jakich doświadczyła zmierzająca do absolutyzmu Francja. 
Nie tylko z biografii Greville’a, ale także z listów pisanych przez Sidney’a do 
królowej dowiadujemy się, jak wielką obawę budziła w umyśle poety perspekty
wa osłabienia pozycji parlamentu i wielu urzędów usprawiedliwianego realizacją 
przez królów Francji przysługującego im cesarskiego tytułu {Imperiall Mandaté), 
niebezpieczną także dla tradycyjnych, zadawnionych wolności Anglików, a nawet 
dla ich „wolnych duchów”. Sprzeciwiając się, jak pisał, „unowocześnionej formie 
Monarchii”, jaką przyjmowano we Francji, Sidney pozostawał monarchistą, w tym 
planie, inaczej niż omawiając pozycję idealizowanego Euarchusa, który miał wraz 
ze swym ludem tworzyć jedno ciało polityczne {one politike bodie), którego gło
wę miał stanowić219, opowiadając się raczej za „rządem mieszanym”, skoro pod
kreślał znaczenie organów współdziałających z monarchą w tradycyjnym, zatem 
kształtującym się przez długi okres, „konstytucyjnym” ładzie właściwym Anglii220. 
Bliski mu ideał „rządu mieszanego” miał być oparty nie tyle jednak na systemie 
współwystępujących organów, powiązanych skomplikowanymi relacjami, ile na 
przypisaniu uprawnień i obowiązków kilku warstwom społecznym współdziałają
cym na rzecz dobra publicznego pod kierunkiem monarchy i arystokracji. Do naj
ważniejszych zadań rządzących należała ochrona tradycyjnych wolności każdego 
ze stanów, także najniższych w hierarchii - jako wpisanych w długo kształtujący 
się, a odpowiadający ładowi wszechrzeczy, racjonalny zatem ład rzeczypospolitej; 
ten jednak rodzaj ładu, przeciwko któremu - mimo rozważań prowadzonych na te
mat rebelii i obalania tyranów - niepodobna się było zwracać, bo był on normatyw
ną gwarancją współistnienia i współdziałania wszystkich stanów i znakiem ścisłej 
więzi łączącej Tron z ludem {a Throne and a people)22'.

i n. jego dzieła); zagadnienie to jest często omawiane w literaturze przedmiotu co najmniej od 
publikacji pochodzącej jeszcze z XIX w., a przygotowanej przez E. Meyera {Machiavelli and 
the Elizabethan Drama). Zob. jednak również: N. Jeny, Notable Images of Virtues and Vices: 
Character Types in Sir Philip Sidney's New Arcadia, London 1989, pracę, w której pojmowanie 
cnoty przez Sidney’a omawia się szczególnie obszernie i wnikliwie.

219 P. Sidney, Arcadia, 1.187.
220 Interpretację eksponującą zainteresowanie Sidney’a kluczową wręcz rolą ciał przedsta

wicielskich oraz urzędów reprezentujących nie tyle monarchę, ile poddanych, a współdziałają
cych z królem koło realizacji dobra publicznego, eksponuje Briggs i to zarówno w odniesie
niu do rzeczywistości elżbietańskiej Anglii (jako członek Tajnej Rady królewskiej autor Arcadii 
z pewnością miał podkreślać jej wielkie znaczenie), jak i w związku z treścią samego poematu 
(W. D. Briggs, Political Ideas in Sidneys „ Arcadia”, s. 154, z przywołaniem głównie fragmen
tów Arcadii, II. 130-131).

221 F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 165-168 oraz 172-173.



NIE TYLKO MONARCHOMACHOWIE, 
czyli o stanowiskach protestantów

1. Na truizm zakrawa stwierdzenie, że protestancka myśl polityczna opierała 
się w wielkiej mierze na tradycji św. Augustyna; stwierdzenie to jest jednak o tyle 
problematyczne, że zdaniem wielu historyków myśli politycznej Augustyn miał 
przygotowywać podwaliny pod doktrynę dualistyczną wypracowaną przez papieży 
V w. po Chr.: św. Leona I Wielkiego i Gelazego I, ograniczając zasadniczo zada
nia władzy świeckiej do gwarantowania pokoju ziemskiego i nie rozciągając ich 
na dzieło realizowania pokoju niebieskiego w planie doczesnym (choć ślad od
miennej sugestii można zapewne odnaleźć w pismach wielkiego filozofa chrześci
jańskiego). Kalwin, podając racje istnienia władzy głównie za Augustynem, eks
ponował jednak jej pozytywne zadania, przyznając jej piastunom dzieło realizacji 
„funkcji wychowawczych”. Władca miał nie tylko karcić występnych, dbać, by 
żaden poddany nie naruszał pokoju ziemskiego, miał on jednak także dbać o re
alizację wymagań „prawdziwej religii” (dość wspomnieć przypadek spalonego na 
stosie Michela Serveta), tolerując zatem jedynie myśli i czyny niesprzeczne z nimi 
i z wymaganiami rygorystycznej etyki. Kalwin przybliżał więc w jakiejś mierze 
ziemskie państwo św. Augustyna do przedstawianego przez Hipponeńczyka pań
stwa Bożego, uzasadniając niemal nieograniczone posłuszeństwo poddanych wo
bec władców mających do spełnienia misję upodabniania rządzonego przez siebie 
państwa do uniwersalnego, niezmiennego wzorca. Z tym zabiegiem łączyła się teza 
o zasadności panowania nawet takich piastunów władzy, którzy licznym poddanym 
(nieuznającym podobnego „uniwersalnego wzorca” odwołującego się do Jedynego 
osobowego Boga jako ośrodka lojalności ponadpolitycznej czy pozadoczesnej) mo
gli wydawać się niesprawiedliwi: obranie za kryterium realizacji pewnego rodza
ju „państwa Bożego” na ziemi mogło uzasadniać postulat nieopierania się wład
cy traktowanemu jako „kara Boża” zesłana przez Boga na występny lud. W takim 
ujęciu nie można było uzasadniać prawa oporu ani jednostek, ani grup, ani nawet 
całej wspólnoty lub jej reprezentantów przeciwko władcy, którego występności 
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niepodobna było „zmierzyć” ze względu na brak jakichkolwiek kryteriów poza re
alizowaniem woli Boga. To kontrowersyjne ujęcie w zestawieniu z propozycjami 
formułowanymi współcześnie przez pierwszych przedstawicieli katolickiej szkoły 
z Salamanki, a nawet w porównaniu z ustaleniami znacznie od nich wcześniejszych 
przedstawicieli ruchu koncyliarystycznego przyjmowali kalwiniści - jak się po
wszechnie uznaje - w ślad za luteranami. Około połowy XVI stulecia tę niezwykle 
„restrykcyjną” wizję, usuwającą wszelkie podstawy dla „prawa oporu” wobec wy
stępnego władcy, wolną od kryteriów oceny poczynań piastuna władztwa, który był 
przecież „narzędziem Boga do wymierzania kary występnym”, uzupełniono jednak 
koncepcjami prawo to uzasadniającymi1.

1 Zob. szerzej Calvinism and the Political Order, red. G. L. Hunt, J. T. McNeill, 
Philadelphia 1965 oraz N. L. Jones, The English Reformation, Oxford 2002.

2 Na marginesie warto przytoczyć za Lederem niektóre elementy polemiki, jaką Grotius 
toczył z teologami arminiańskimi raczej niż z gomarystami, zarzucając pierwszym zanadto „kal
wińskie” podejście do tolerancji, podobne do podejścia rzymskiego, „papistowskiego” katolicy
zmu. Choć Grotius nie związał się formalnie z żadną z grup protestanckich, to do końca swych 
dni pozostał protestantem, stawiając jednak „reformatorom” istotny zarzut, przypominający ten, 
z jakim wielekroć stykaliśmy się, analizując wystąpienia chrześcijańskich humanistów, tworzą
cych w „duchu Erazma”: reformacja zwiększyła liczbę sekt i pogłębiła rozłam w Kościele, przy 
czym główny czynnik rozłamu tkwi przede wszystkim w kalwinizmie i w jego głębkiej nietole
rancji: „ Wszędzie, gdziekolwiek pokaźą się uczniowie Kalwina - piszę Grotius - wszystko skłó
cą”. [...] Jeszcze poważniejsza jest inna przestroga: „Nieobliczalne szkody wynikną niechybnie 
we wszystkich królestwach, jeśli ci, którzy rządzą, pozwolą, by postępowaniem ich kierował nie 
Bóg, lecz duch Kalwina, który bliższy jest Eliaszowi niż Ewangelii [...]. Przepędźmy precz tego 
ducha, on to bowiem od początku był mordercą. Grotius jest przekonany, że Kościół rzymski po
siada podstawowe prawdy konieczne do zbawienia i jako taki nie może być wyłączany pod za
rzutem bałwochwalstwa z nurtu mającego na celu przywrócenie jedności. Nosi jednak na sobie 
dwie plamy: opłakany stan moralny, a ponadto - co szczególnie warte podkreślenia, gdy zarzut 
ten odczytujemy u znakomitego publicysty - nadużywanie w scholastyce poglądów Arystotelesa, 
swoisty sposób wnioskowania i argumentacji. „Tolerancyjne rozwiązanie” proponowane przez 
Grotiusa, prowadzące w istocie do przywrócenia jedności chrześcijan, nie mogło być już jednak 
przyjęte przez Anglików; uznawszy, że nie jest możliwe, by w pierwszej kolejności zjednoczyli 
się protestanci, nie tylko nieskorzy do zgody, ale i pozbawieni jednoczącego ośrodka, przyjął bo
wiem, że protestanci mogą połączyć się ze sobą tylko poprzez dołączenie się do tych, co są zwią
zani ze stolicą rzymską, bez której nie można spodziewać się jakiegoś innego wspólnego kierow
nictwa w Kościele (J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, przeł. L. i H. Kühn, t. II, 
Warszawa 1964, s. 296-297). Konkluzja Ledera dotyka problematyki angielskiej, warto zatem

Sam Kalwin, który głosił tezę o konieczności bezwzględnego posłuszeństwa 
władcy (a nie tylko władzy), także grzesznemu, twierdząc, że Bóg dopuszcza ty
rana dla ukarania występnego ludu, zaczął na przełomie lat 50. i 60. wskazywać 
racje usprawiedliwiające opór. Przy jego pierwotnym stanowisku trwali jednak nie
którzy protestanci na kontynencie, jak Heinrich Bullinger i niderlandzcy gomaryści 
(z którymi spór toczyć będą arminianie tak ważni dla dziejów zachodniej refleksji 
politycznej, jak Johannes Althusius czy Hugo Grotius2), jednak zapowiedź nowej 
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orientacji kalwinizmu, negującej bezwzględny zakaz oporu, można już odnaleźć 
w pochodzącej z 1547 r. wypowiedzi ich lozańskiego przywódcy Pierre’a Vireta 
(1511-1571), tworzącego pod wpływem luteranów Martina Bucera (1491-1551) 
i Philippe’a Melanchtona (1496-1540) oraz w deklaracji magdeburskich luteranów 
Bekenntnis Unterricht z 1550 r., uzasadniającej opór książąt niemieckich wobec au
gsburskiego interim cesarza Karola V Habsburga z 1548 r. Argumenty Vireta pre
cyzowali kolejni myśliciele kalwińscy, którzy otwarcie proklamowali prawo oporu 
w latach 50. XVI w., nie tylko Theodor de Beza (1519-1605) w De haereticis a ci
vili magistratu puniendis z 1554 r. i działający przez pewien okres także w Anglii 
Peter Martyr Vermigli (1500-1562) w komentarzach Listu św. Pawła do Rzymian 
z 1558 r. (korzystający z argumentów przedstawionych wcześniej przez historyka 
Ligi Szmalkaldzkiej Johanna Sleidana, 1506-1556, zawartych w pracy De statu re- 
ligionis et reipublicae Carolo Quinto Caesare z 1555 r.), ale także autorzy, którym 
poświęcimy wiele miejsca w niniejszym szkicu, mianowicie John Ponęt w 1556 r. 
i Christopher Goodman dwa lata później, obok Szkota Johna Knoxa (omawianego 
szerzej w aneksie do niniejszego tomu) uzasadniający prawo oporu poddanych wo
bec władcy naruszającego wymagania prawa Bożego i ewentualnie Jedynej praw
dziwej religii” albo zmuszającego ich do wyznawania „religii papistów”. Wbrew 
często spotykanej w literaturze tezie, to nie Knox (przeciwnik królowych Anglii 
i Szkocji), lecz współpracownik i następca Kalwina Beza wprowadził elemen
ty nowego stanowiska, przyjętego następnie przez kalwinistów w wielu krajach. 
Uwzględniając znaną św. Pawłowi dystynkcję urzędu i osoby go piastującej, nie 
negując konieczności istnienia władztwa jako takiego o Boskiej wszak prowenien
cji, Beza twierdził, że w razie pogwałcenia przez władcę norm prawa Bożego spra
wujący „niższe urzędy” (wspominani przez Kalwina „eforzy”) są uprawnieni do 
stawienia oporu lub wezwania całej wspólnoty do oporu. Kilka lat później tezę tę 
rozwijał Vermigli, także przyznając prawo do czynnego oporu „niższym urzędom”, 
uznając jednak, że w razie pogwałcenia przez władcę prawa Bożego, przekrocze-

i ją przytoczyć: W okresie gdy Grotius kończy swą karierę, Zjednoczone Prowincje uwalniają 
się ostatecznie od ciężkich walk religijnych, jakie cechowały pierwsze dziesiątki lat ich istnie
nia narodowego. Odmienne Kościoły i sekty protestanckie przyzwyczaiły się żyć obok siebie bez 
zbytnich tarć i sporów. Katolicy są wprawdzie daleko od zagwarantowanej prawem tolerancji, 
z jakiej korzystają od czasów Henryka IVprotestanci w królestwie arcychrześcijańskim (tj. we 
Francji), ale przynajmniej w przeciwieństwie do Anglii wolno im żyć, a działalność misjonarzy 
pomaga im powstać z długotrwałego upadku. Niewątpliwie rozłam religijny wzmacnia się i sta
bilizuje, i w tym leży największe zło, dlatego właśnie Grotius ma tęsknić za utraconą jednością. 
Ale za to we wszystkich obozach zmniejsza się skłonność do stosowania siły i przymusu w służ
bie religii. Po tylu zatargach i kontrowersjach wszyscy lepiej rozumieją praktyczne zastosowa
nie ewangelicznej zasady wzajemności. I w tym leży trwały i niewątpliwy zysk dla przyszłości 
Holandii. Że zasada ta ostatecznie zwyciężyła, dokonało się to dzięki nieustającym w ojczyźnie 
Erazma wpływom tradycji chrześcijańskiego humanizmu, chciałoby się dodać, tak ważnego rów
nież dla Anglii czasów henrycjańskich (tamże, s. 297-298; podkr. B.Sz.). 
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nia kompetencji lub podjęcia działań sprzecznych z celem istnienia „ciała politycz
nego” czynny opór staje się powinnością poddanych. Problem oporu stanowić też 
będzie główny przedmiot poszukiwań kalwinistów angielskich działających na wy
chodźstwie za panowania katoliczki Marii I Tudor. Będą to jednak poszukiwania 
idące wbrew ustaleniom wcześniejszym, dominującym tak za Henryka VIII, jak 
i za Edwarda VI, „odpomnianym” w środowiskach protestanckich po atakach na 
Marię za panowania córki Henryka Elżbiety I, ale ponownie oprotestowanym przez 
niektóre grupy radykalnych protestantów już w latach 70. XVI w. Zachowując 
w pamięci tę zapowiedź oraz świadomość rozwijania refleksji równolegle przez 
katolików angielskich, przystępujemy do prezentacji pierwszych środowisk prote
stanckich działających w Anglii wówczas, gdy na tronie zasiadał sprawca pierw
szych przemian polityczno-eklezjalnych, mianowicie Henryk VIII Tudor3.

3 Zob. szerzej D. MacCulloch, The Boy King. Edward VI and the Protestant Reformation, 
Berkeley 1999.

4 A. G. Dickens, The English Reformation, London 1999, s. 90.
5 C. Morris, Political Thought in England. Tyndale to Hooker, Oxford 1953, s. 25.

2. Pierwsze środowisko luterańskie pojawia się w Anglii około 1520 r. w Cam
bridge (i wiązane jest głównie z kościołem św. Edwarda, spotkaniami w White 
Horse Inn, postacią członka zakonu augustianów Roberta Bamesa, a następnie 
Williama Tyndale’a, oraz krytycznym kontekstem wyznaczanym przez palenie 
książek niemieckiego reformatora na polecenie władz), gdzie kilka lat wcześniej 
Erazm z Rotterdamu trudził się nad łacińskim przekładem greckiego tekstu Nowego 
Testamentu, posiłkując się pracami angielskiego humanisty Johna Coleta (pierwsze 
prace Tyndale’a, bodaj najważniejszego przedstawiciela angielskiego luteranizmu 
tego okresu, poświęcone były tekstom Erazma). Zasługą „klimatu Erazmowego” 
lub „erazmianimu”, który rychło przeniknął z Cambridge do Oksfordu i Londynu 
(sprawa Richarda Hunne’a), było w pierwszej kolejności nie tyle wezwanie do łą
czenia badań biblijnych z analizami tekstów klasycznych, postulat znany przecież 
Lyrze i Coletowi, ile traktowanie chrześcijaństwa bardziej jako „sposobu życia” 
niźli „drogi wiodącej do zbawienia” albo - jak problem ujął Dickens - traktowanie 
religii chrześcijańskiej jako pozbawionej łez, wskazującej bardziej na doczesność 
niźli na perspektywę eschatologiczną lub pozadoczesną4.

William Tyndale (14957-1536), autor pracy Obedience of a Christian Man 
z 1528 r., wspominanej już w szkicu poświęconym sporom toczonym za panowa
nia Henryka VIII, przejmując stanowisko właściwe ówczesnej orientacji prote
stanckiej, miał wprowadzać do refleksji angielskiej nowe ujęcie rządu, zastępując 
dominujące dotąd ujęcie racjonalne i utylitarne ujęciem mistycznym i teokratycz- 
nym5. Urodzony około 1495 r. w Gloucestershire, po uzyskaniu w 1515 r. magiste
rium w oksfordzkim Magdalen Hall i krótkich studiach w Cambridge stał się bodaj 
najważniejszym przedstawicielem pierwszej generacji angielskich protestantów, 
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którzy sięgali do rozważań Lutra (nie jest jednak pewne, czy był związany ze śro
dowiskiem zbierającym się w White Horse Inn). Jako człowiek surowy i poważny, 
zachowywał daleko idącą niezależność; nadzwyczaj pracowity, znający języki kla
syczne, kształcąc dzieci Sir Johna Welsha w Little Sodbury, Tyndale głosił kazania 
w Gloucester, otwarcie krytykując ograniczoność intelektualną duchowieństwa ka
tolickiego. Gdy biskup Londynu Cuthbert Tunstall, znany nam towarzysz misji dy
plomatycznej Thomasa More’a, odmówił Tyndale’owi pomocy w pracach nad prze
kładem Nowego Testamentu, przez kilka miesięcy korzystał z opieki londyńskiego 
kupca Humphrey’a Monmoutha (sympatyzującego z ruchem lollardów), który 
wkrótce jął przesyłać teksty pisane przez angielskich protestantów na kontynent 
i wspomógł Tyndale’a w wyprawie do Niemiec, gdzie próbował on wydać angielski 
przekład Nowego Testamentu, najpierw w Kolonii (nieskutecznie wobec sprzeciwu 
władz miasta), a następnie w Wormacji (1525). Już w następnym roku jego dzieło, 
którego znaczenia także dla kształtowania języka angielskiego niepodobna prze
cenić, pojawiło się w kraju6 (w przekładzie zawdzięczającym wiele dokonaniom 
Erazma7, słowo ekklesia jest już oddawane przez angielskie congregation zamiast 
church, a presbíteros przez senior, co wskazuje na porzucanie terminów „trady
cyjnego Kościoła” i uzasadnia tezę eksponowaną przez autora, iż Kościół rzymski 
zniekształcił treść Biblii, błędnie interpretując nade wszystko Nowy Testament8). 
Nie tylko przekład dokonany przez Tyndale’a, ale także treść innych jego pism 
wzburzyła jednak duchowieństwo angielskie, gdyż ujawniała skrajny antykleryka- 
lizm autora, przypisującego kapłanom próbę przejęcia kontroli nad władcami po
litycznymi, a nawet uznającego ich za królobójców9. Tyndale podjął też polemikę 
z More’em dotyczącą zagadnień teologicznych i eklezjologicznych, ujawniającą 
wiele wspólnych poglądów: obaj nadzwyczaj cenili rodzinę, uznając ją za wspól

6 Tłumaczenie Nowego Testamentu rozpowszechniło się szybko wśród świeckich, sko
ro biskup Herefordu Edward Foxe pisał już w 1537 r., że dzięki niemu znają oni lepiej treść 
Objawienia niż wielu kapłanów.

7 O tym, że dzieła Tyndale’a zawierają wiele treści, które byliby w stanie zaakceptować 
twórcy humanizmu chrześcijańskiego Erazm i More, przekonuje W. E. Campbell w pracy 
Erasmus, Tyndale and More, London 1949, zwłaszcza s. 123-127. Zob. również D. Danieli, 
William Tyndale. A Biography, New York 2001, passim.

8 A. G. Dickens, The English Reformation, s. 95. W 1536 r. Tyndale już nie żył, został bo
wiem pojmany, uwięziony, oskarżony o herezję i skazany na terenie Niderlandów.

9 Tyndale twierdził nawet, że średniowieczni papież i biskupi Kościoła powszechnego 
odebrali miecz należny władcom świeckim, czyniąc ich zwierzchnictwo czysto iluzorycz
nym, wskutek czego nie tylko wówczas, ale i w XVI w. królowie są niczym więcej, jak [tyl
ko] cieniami [prawdziwych władców], nie mogą [bowiem] dokonać niczego samodzielnie 
w tym świecie, mogą zaś działać jedynie wówczas, gdy wezwie ich do pomocy święty ojciec 
(cyt. za: J. W. Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth Century, London 1960, 
s. 159). Dzieje się tak, mimo że Pismo Święte poucza, iż Bóg uczynił kapłanów równie podle
głymi władcom świeckim, jak wszystkich innych ludzi, jako że powinien być Jeden król i jed
no prawo”.
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notę najważniejszą dla społeczeństwa chrześcijańskiego i ostrzegali przed akcepto
waniem dominacji władców świeckich nad Kościołem. Różnice między nimi były 
jednak poważniejsze: o ile Tyndale traktował Biblię jako wyjątkowe i autonomicz
ne źródło, o tyle Morę wymagał, by jej treść interpretował „żyjący Kościół”, który 
uwzględnia dorobek minionych wieków, krytycznie odnosząc się również do „nie
zależnych” jej interpretacji; o ile Tyndale - bardziej w duchu Zwingliego niż Lutra 
- negował wszelką więź kapłanów z wymiarem transcendentnym, o tyle Morę 
związek ten uznawał; o ile Tyndale odrzucał koncepcje przeistoczenia i „rzeczy
wistej obecności” Chrystusa w Eucharystii, a nawet wszelką liturgię, o tyle Morę 
trwał przy tradycyjnych punktach widzenia10 (w konsekwencji jednak Tyndale re
dukował doktrynę chrześcijańską, mając ją w istocie za zbiór kilku definicji, co 
wyraźniej pokaże kontynuator jego dokonań John Frith11). Szczególnie interesujące 
jest to, że pod koniec lat 30. XVI w., prawdopodobnie w związku z pracami nad 
przekładem Pięcioksięgu, Tyndale zaczął się interesować prawem i jął dowodzić, 
że grzesznika usprawiedliwia przed Bogiem wiara, a przed ludźmi przestrzeganie 
prawa moralnego lub przewidziane w umowie z Bogiem „miłosierne odpuszcze
nie win”. Dla historyka myśli politycznej najważniejsze jest jednak to, że Tyndale 
opublikował w 1528 r. (zatem po dramatycznych wydarzeniach związanych z woj
ną chłopską w Niemczech) pracę The Obedience of a Christian Man, przejmując 
raczej stanowisko Lutra niż Ottona Brunfelsa, który w poprzednim roku wymagał 
przecież posłuszeństwa każdemu, nawet okrutnemu władcy świeckiemu w każdej 
dziedzinie, zatem także w sprawach religii12. Tyndale, podobnie jak Luter, nie idzie 
tak daleko, nie poddaje jednoznacznie spraw religii decyzjom władcy świeckiego, 
choć twierdzi nie tylko, że lepiej jest cierpieć pod władząjednego niż wielu, łatwiej 
też ścierpieć zło wyrządzane przez jednego człowieka niż przez wielu ludzi (ekspo
nując tym samym przywiązanie do monarchicznej formy rządów), ale także, że le
piej jest mieć tyrana będącego jedynie cieniem króla [...], ponieważ tyran, chociaż 
czyni zło, czyni je w związku z dobrem, które sprawia, że karze [on] wyrządzających 

10 Zob. W. E. Campbell, Erasmus, Tyndale and More, zwłaszcza s. 92-116.
11 Frith, uchodzący za najbardziej niezależnego spośród luteranów pierwszego pokolenia, 

autor jednej z wielu krytyk papiestwa, jakie wyszły z ich środowisk (mniej jednak skrajnej niż 
pochodząca od Thomasa Bilney’a), przedstawionej w Antithesis, wherein are compared together 
Christs acta and our holy father the pope's, uchodzi za twórcę orientacji bliskiej środowisku „li
beralnych luteranów”, które wkrótce skupi się wokół Thomasa Cromwella i w którym niezwykle 
ważną stanie się dystynkcja rzeczy koniecznych i wiecznych oraz rzeczy obojętnych (adiapho- 
ra), znana z kilku tekstów św. Pawła; dystynkcja zmuszająca jednak do wskazania podmiotu 
określającego przynależność poszczególnych „rzeczy” zwłaszcza do „zbioru rzeczy obojętnych”, 
do którego - wedle pomysłu Fritha - miał należeć problem przeistoczenia, z racji owego przy
porządkowania podlegający rozstrzygnięciom władcy świeckiego (A. G. Dickens, The English 
Reformation, s. 100-102).

12 Zob. P. Holmes, Resistance and Compromise. The Political Thought of the Elizabethan 
Catholics, Cambridge 1982, s. 3 i n.
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zło i wszystkich poddaje sobie. Tyran pozostaje więc królem, który nigdy nie powi
nien być miękki jak jedwab i zniewieściały [...], lecz winien postępować bardziej 
nawet srogo wobec swego królestwa niźli zwykły tyranf Tę osobliwą tezę, utrud
niającą nie tylko rozeznanie, jakie są miary tyranii, kiedy król „przemienia się” 
w tyrana (zachowując atoli legitymację do sprawowania władzy), ale także ustale
nie choćby elementów uzasadnienia oporu poddanych, traktowanych bardziej srogo 
nawet przez króla niż przez tyrana, wspiera Tyndale argumentami opieranymi na 
wielu przykładach czerpanych ze Starego Testamentu, ujawniających skuteczność 
poczynań srogich królów, zbliżających się zapewne do tyranów, skoro nieuwzględ- 
niających istniejących praw albo narzucających normy dyktowane jedynie wzglę
dem na potrzebę zaprowadzenia „czysto ziemskiego” pokoju - mówiąc językiem 
św. Augustyna - pokoju ludzi żyjących wedle ciała, a nie wedle ducha lub wedle 
Boga, słowem pokoju ludzkiego, czyli uporządkowanej zgody13 14.

13 W. Tyndale, The Obedience of a Christian Man, [w:] The Whole Works of William 
Tyndale, London 1573, s. 41 (najnowsze wydanie Harmondsworth 2000).

14 Św. Augustyn, Państwo Boże, zwłaszcza ks. XIV, rozdz. I (XIV. 1), przeł. ks. 
W. Kubicki, Kęty 2002, s. 508.

15 Znaczenie wystąpienia Tyndale’a dla następnych pokoleń protestantów eksponuje m.in. 
Richard Rex w tekście The crisis of obedience: God’s Word and Henry’s Reformation, „Histo
rical Journal” 1996, 39.

16 Św. Augustyn, Państwo Boże, XIX.23 i 26, s. 795 oraz 797. Dodajmy jeszcze kilka frag
mentów z dzieła Augustyna, by unaocznić jego znaczenie jako punktu odniesienia dla poszuki
wań protestantów pierwszej połowy XVI w.: wskazując, ze cały rodzaj ludzki cierpi z powodu 
Upadku, będącego źródłem wszelkich nędz i boleści życia doczesnego, Augustyn wskazuje nie 

Bez wątpienia w tym ujęciu jedynie władca srogi mógł skutecznie zaprowadzić 
„pokój ziemski” oparty na elementarnym ładzie, bo czyż nie takie było jego zada
nie? Czyż, zgodnie z ustaleniami św. Augustyna, tak bliskiego autorom protestanc
kim, także Tyndale’owi i jego naśladowcom15, nie pojawia się on po to, by kiełznać 
anarchiczne zapędy upadłego moralnie człowieka, dotkniętego nieusuwalną bez 
pomocy Boga skazą grzechu? Przypomnijmy bowiem, że Augustyn akcentował ko
nieczność współzgodności prawa i wspólnego pożytku wszystkich członków każ
dej zbiorowości, o ile miała ona być państwem, choćby państwem żyjących wedle 
ciała, będącym jednak rzeczą ludu lub narodu. Z pewnością - pisał bowiem sta
rochrześcijański autor - lud odwrócony od Boga jest nieszczęsny, lecz i taki lud 
miłuje także pewien swój pokój nienaganny (zwany gdzie indziej tymczasowym, 
doczesnym, wspólnym tak ludziom dobrym, tj. żyjącym wedle ducha lub Boga, jak 
i ludziom złym, tj. żyjącym wedle ciała lub wedle siebie samych). Także chrześcija
nom żyjącym wedle ducha lub Boga zależy na tym, żeby Babilon (miasto żyjących 
wedle ciała, „państwo ziemskie”) cieszył się w tym życiu pokojem mu właściwym, 
bo dopóki pomieszane są obydwa miasta, to i my (tj. sprawiedliwi, żyjący wedle 
ducha lub wedle Boga) zażywamy pokoju Babilonu. Od tego to Babilonu w ten spo
sób się lud Boży przez wiarę uwalnia, iż do czasu wraz z nim podróżuje16.
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Podobnie jak najważniejsi twórcy stanowiska protestanckiego, Tyndale obawiał 
się bardziej anarchii niźli tyranii i głównie to - obok zasadniczego przekonania, 
iż wszelki ład normatywny pochodzi z arbitralnych decyzji Boga, wskazywanych 
przez Objawienie17 „oczywiste samo przez się”, nie może tedy być zestawiany 
z treścią ładu kształtowanego przez umysły ludzi - skłaniało go zapewne do jed
noznacznej aprobaty dla dowolnych działań władcy nakierowanych na „wycho
wywanie”, dokładniej zaś na powstrzymywanie przed „występkami i zbrodnia
mi” wszystkich poddanych, i tych, którzy żyją wedle ducha, i tych, którzy żyją 
wedle ciała w „państwie ziemskim”, z właściwym mu, w nim osiągalnym pokoju. 
Pomijając kwestię przejmowania przez wczesnych protestantów średniowiecznej 
koncepcji więzi wspólnot eklezjalnej i świeckiej, współtworzących jeden orga
nizm chrześcijański, należy jednak zaznaczyć, że usprawiedliwienie dowolności 
działań króla znajdowało rację w jego wyjątkowości: w opinii protestantów tylko 
on mógł wesprzeć dzieło reformy, ściślej, budowania nowej wspólnoty wyznaw
ców Chrystusa, niezależnej od Kościoła rzymskiego. Po wydarzeniach związanych 
z wojną chłopską także angielski protestant wołał uchylić ewentualny zarzut do
tyczący sprzyjania ruchom anarchistycznym, radykalnie kwestionującym istnie
jący ład społeczny i polityczny. Również wiara wczesnych protestantów nie tylko 
w świętość, ale i w oczywistość treści zawartych w Piśmie Świętym, wzmacniają
ca zaufanie w łatwość ich odczytywania także przez świeckiego władcę odgrywała 
w tym względzie pewną rolę, zwłaszcza gdy także w przypadku angielskim można 
było oczekiwać, że żywa tendencja antyklerykalna wpłynie na stanowisko monar

tylko, iż wszystkie one pochodzą niby z korzenia z owego ogłupienia i z owej przewrotnej miło
ści, z którymi się już rodzi każde dziecię Adamowe, ale także, iż każdy człowiek rodzi się z zupeł
nym brakiem pojęcia o prawdzie', to sprawia, że gdyby tak pozwołono żyć człowiekowi, jak chce 
i czynić, co tylko chce, to wpadłby pewnie w niesłychaną mnogość zbrodni i występków. Lecz po
nieważ kierownictwo Boże nie opuszcza całkowicie tych, co na karę skazani są, i ponieważ Bóg 
w gniewie swoim nie powściąga zmiłowań swoich, więc też nad samymi pierwszymi wzruszenia
mi umysłu ludzkiego czuwają zakaz i nauka w wychowaniu, walczące z tymi mrokami, z którymi 
na świat przychodzimy i sprzeciwiające się naporowi złego. Walka z „tymi mrokami” ma być też 
zadaniem rządzących „państwami ziemskimi”, realizujących władztwo od Boga w istocie pocho
dzące, nakierowane właśnie na ich zwalczanie, z pewnością zaś niewywodzone z decyzji tych, 
którzy ze względu na upadłość swej natury nie są skłonni sami siebie „wychowywać’ (tamże, 
XXII.22, s. 944). Poświadcza to przekonanie sam Augustyn, gdy mówi: co jest przewrotne, to 
musi być zgodne przynajmniej w jakiejś cząstce i od jakiejś cząstki, i z jakąś cząstką tych rzeczy, 
w których to przewrotne jest albo z których się składa. W przeciwnym razie niczego by zupełnie 
nie było (tamże, XIX.9, s. 778).

17 C. Morris, Political Thought in England..., s. 45. Morris słusznie zwraca uwagę, że apel 
do Objawienia jako jedynego źródła obowiązującego ładu otwierał perspektywę pozwalającą na 
relacjonowanie jego treści do subiektywnego li tylko poczucia adresatów Objawienia, a co za 
tym idzie do - podjętego wkrótce przez wychodźców z Anglii Marii Tudor - poszukiwania racji 
czynnego oporu przeciwko władcy nieznającemu lub nieuwzględniającemu tych treści niesio- 
nych przez Objawienie (tamże, s. 46).
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chy, władcy pobożnego, a uwalnianego od zależności ograniczających jego wybory, 
i da mu asumpt do tworzenia prawa wywodzonego bezpośrednio ze Słowa. To za
ufanie do króla pozbawionego zależności od duchowieństwa, broniącego „wolności 
Kościoła”, będącego w identyfikowanej przez protestantów istocie jedynie „wspól
notą wybranych”, nie tylko niestosującą przymusu, ale i nierealizującą się w planie 
doczesnym, zwierającą się z tym, co doczesne - jak powie znacznie później elżbie- 
tański biskup Winchesteru Thomas Bilson - nie w planie duchowym, należącym do 
sfery ludzkiej, lecz w planie pozadoczesnym lub wiecznym18, wiązało się z nowym 
„podziałem władzy”: już nie między różnych zwierzchników działających w pla
nie doczesnym (papież i władcy świeccy), lecz między Boga i władcę świeckiego. 
Usunięcie „Kościoła instytucjonalnego” prowadziło przecież do zniesienia „władzy 
duchowej”, uznanej za zbędną, i do ograniczenia się w planie doczesnym do jednej 
tylko „władzy zmuszającej”, którą miał wykonywać książę: „prawdziwy, niewi
dzialny Kościół” miał jedną tylko głowę - Głową tą był Chrystus.

Uwzględniając te ustalenia, niektórzy badacze (Morris) wskazują, że protestan
ci skłonni byli przyjmować koncepcję „Boskiego uprawnienia” w odniesieniu do 
króla w sensie przypisywanym ongiś papieżowi; że, ponadto, Tyndale - jak po nim 
Cranmer (formułujący nie tyle teorię monarchii, ile monarchiczną teorię rządzenia 
Kościołem) - nie uzasadnia wyjątkowego stanowiska królewskiego majestatu, lecz 
apeluje do osoby króla i jego poczynania ma na względzie, za nic mając rozwiniętą 
już teorię monarszego urzędu; inni, jak Dickens i Leder, uznają z kolei, że Tyndale 
- wyprzedzając o kilkadziesiąt lat „politycznych absolutystów” - otwarcie formu
łuje koncepcję „Boskiego uprawnienia króla”, któremu poddani, z racji ciążącego 
na nich obowiązku uzasadnionego wymaganiami religijnymi (dokładniej nakaza
mi Boga), winni być bezwzględnie posłuszni19; jeszcze inni, jak Schochet, mocno

8 Także w związku z tymi tezami moglibyśmy przywołać wiele fragmentów dzieła św. 
Augustyna, wciąż eksponującego zasadniczą różnicę dzielącą sprawiedliwość i pokój dostępne 
w doczesności od sprawiedliwości i pokoju osiągalnych jedynie (dopiero) w „państwie Bożym”. 
Przywołajmy tylko dwa cytaty: Tutaj nazywamy się szczęśliwi, gdy pokój posiadamy, choćby 
i najlichszy [...]. Ale to szczęście w porównaniu z owym, które ostatecznym szczęściem nazywa
my, jest wprost nieszczęściem (Św. Augustyn, Państwo Boże, XIX. 10, s. 774). W doczesności 
pycha ludzka przewrotnie naśladuje Boga: nienawidzi bowiem równości z towarzyszami przed 
Bogiem, lecz chce narzucić towarzyszom panowanie swoje zamiast Boga. Nienawidzi więc spra
wiedliwego pokoju Bożego, a miłuje swój pokój nieprawy. Nie może jednakże w żaden sposób 
nie miłować jakiegokolwiek pokoju, ponieważ nie ma żadnego takiego występku przeciw naturze, 
aby zniszczył wszelkie możliwe ślady natury. Taki przeto człowiek, co wie, iż dobre rzeczy nad złe 
przedkładać należy i prawe nad przewrotne, spostrzega, że pokój ludzi złych w porównaniu z po
kojem sprawiedliwych, nawet się nie może nazywać pokojem (tamże, XIX. 12, s. 778).

19 A. G. Dickens, The English Reformation, s. 79. Joseph Leder oświadcza otwarcie, że 
Tyndale miał zachęcać króla, by nie ułagał papieżowi i biskupom, by wobec duchowieństwa wy
stępował jak władca, by uważał się we wszystkich sprawach za reprezentanta Boga, przywołując 
jeden zaledwie cytat z jego pracy: Król na tym świecie nie podlega żadnemu prawu, może we- 
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podkreślają patriarchalną podstawę uzasadnienia posłuszeństwa przez angielskiego 
luteranina, znajdując w jego tekście tezę, zgodnie z którą nawet niewierni lub Turcy 
uznają, że dzieci winny darzyć szacunkiem ojca i matkę, z woli Boga i z racji wy
nikającego z natury rzeczy ich zwierzchnictwa, podobnie też wszyscy poddani z ra
cji postanowienia Bożego wyrażonego w przykazaniach przekazanych Mojżeszowi 
winni są - podobnie jak rodzicom - posłuszeństwo nauczycielom i zwierzchnikom 
politycznym, choćby ci źle postępowali, gdyż sąd nad nimi sprawować może tylko 
Bóg* 20 21.

dług swego uznania wyświadczać dobrodziejstwa lub krzywdę, zda za to rachunek jedynie przed 
samym Bogiem (J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 307); tenże autor za
uważa jednak słusznie, że apologia Tyndale’a nie mogła wywrzeć wpływu na politykę króla, 
bowiem jej autor nie tylko zachwalał reformę dogmatyczną, której król był przeciwny, ale miał 
jeszcze bardzo nieprzyjemny sposób grożenia gniewem Bożym władcy, który okazałby się nie
sprawiedliwym lub tyranem (tamże).

20 G. J. Schochet, Patriarchalism in Political Thought: the authoritarian family and politi
cal speculation and attitudes especially in seventeeth-century England, Oxford 1975, s. 39-40.

21 W. Tyndale, The Obedience of a Christian Man, s. 38.

Istotnie, jak piszę Tyndale, ten, kto osądza Króla, sądzi Boga [samego] i po
tępia Jego prawo i nakaz [...]. Jeśli król grzeszy, musisz zdać się na osąd Boga 
i czekać na Jego zemstę, [...] król nie jest [bowiem] na tym świecie związany pra
wem, może działać dobrze lub źle wedle swego pragnienia i ponosi odpowiedzial
ność jedynie przez Bogiem1'. Niezwykle ważna teza, na pierwszy rzut oka istotnie 
zbliżająca autora do koncepcji Boskiego uprawnienia króla, wykluczająca możli
wość uzasadnienia nawet biernego oporu, stanie się punktem odniesienia dla wielu 
myślicieli protestanckich kolejnych pokoleń. Nie wszyscy jednak będą ją akcepto
wać zwłaszcza po śmierci Henryka VIII i Edwarda VI. W związku z wydarzenia
mi, które często nazywane są w literaturze brytyjskiej „reakcją katolicką” czasów 
„Krwawej” Marii Tudor teza ta przestanie być oczywista dla myślicieli prote
stanckich i także wśród nich Odnajdziemy takich, którzy - jak wkrótce zobaczymy
- otwarcie ją zakwestionują. Tezy tej nie przyjmował jednak w tej prostej inter
pretacji nawet Tyndale. Choć jako pierwszy protestancki autor miał on deklarować 
nadzieję pojawienia się „pobożnego” lub „bożego władcy” (godly prince), stosu
jącego „miary pobożności” kojarzone z prawem moralnym opartym na tekstach 
biblijnych, a nie na normach kanonicznych Kościoła rzymskiego, przestrzeganie 
których nie gwarantowało wszak zbawienia; władcy - zgodnie z ujęciem Lutra
- uwalnianego od wiążącej go mocy prawa eksponowanego przez instytucjonalny 
Kościół, niemożliwego do realizacji w pełni z uwagi na upadłość moralną człowie
ka; wreszcie władcy odzyskującego swobodę działania wobec innych, a odpowia
dającego jedynie przed Bogiem, to rychło - w związku z podjęciem przez króla 
Henryka VIII starań o rozwód z Katarzyną Aragońską - zaczął on krytykować 
władcę. Podobna aktywność Tyndale’a nie mogła być usprawiedliwiona z punktu 
widzenia literalnej interpretacji kluczowej tezy jego dzieła: skoro władca odpo
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wiadał jedynie przed Bogiem, to w doczesności nie było instancji, która mogła
by („konkurując” ze Stwórcą jako jedynym Sędzią) oceniać zachowanie monarchy 
(nikt przecież, jak pisał w The Obedience..., nie ma uszu tak prawych, które byłyby 
w stanie usłyszeć Prawo. Nie ma czynów tak wzniosłych, których by Prawo nie po
tępiało i tylko Chrystus jest w stanie uleczyć uszy i sumienia kaleczące Prawo11, 
orzec o wartości władcy, o której decydują nie jego działania, lecz to jedynie, jakim 
w Jego ocenie jest23). Interpretacja literalna pozwalała władcy działać swobodnie, 
bez winy w oczach ludzi, w każdym przypadku, skoro miał swobodnie realizować 
swoje pragnienia, zarówno dobre, jak i złe24. Taką instancją nie mogło być w szcze
gólności sumienie jednego z jego poddanych, jak nie mogła nią być - ważna dla 
katolików - Stolica Apostolska. Tyndale zastrzegał już jednak w The Obedience..., 
że król jest jedynie sługą, który ma wykonywać prawo Boże, a nie rządzić wedle 
tego, co sam sobie wyobraża, i - jak dodaje - z uwagi na to choć ciało i dobra 
każdego człowieka podlegają [władzy] króla, bez względu na to, czy działa dobrze 
czy źle, to ponad nim pozostaje autorytet Słowa Bożego; i dlatego nawet najgor
szy [człowiek] w królestwie może zwać się królem, nawet źle postępujący, jednak 
nie może on [przecież] niczego innego czynić, jak tylko to, co przykazał mu Bóg; 
z tego powodu wzywamy go [króla], by unikał gniewu Boga, będącego cierpliwym 
mścicielem wszelkich nieprawości. [...] Musimy bardziej Bogu być posłuszni niżli 
ludziom15.

22 Tamże, s. 18.
23 C. Morris, Political Thought in England..., s. 29.
24 A. G. Dickens, The English Reformation, s. 96-98.
25 W. Tyndale, The Obedience of a Christian Man, s. 39.

Realizowanie przez Henryka zamiaru rozwiedzenia się z Katarzyną, uznawane 
za ciąg wydarzeń należących do najbardziej brzemiennych w skutki dla dziejów 
Anglii, uzasadniało przemiany postrzegania zmieniającego się kontekstu politycz
nego. Próba przez niego podjęta z pewnością skłaniała do sprzeciwu, szczególnie 
wyraźnego po stronie „papistów” (dość przypomnieć męczeństwo Fishera i More’a 
jako następstwo oporu biernego, egzekucje przywódców Pielgrzymki Łaski jako 
eksponentów ograniczonego przecież i umiarkowanego oporu czynnego). Wobec 
sprzeciwu papieża, król podejmował przecież działania przeciwko Kościołowi 
rzymskiemu w Anglii, naruszając tradycyjne przywileje i immunitety duchow
nych panów i negując uprawnienia właścicielskie przez przejmowanie dóbr na
leżących do zakonów. Korona nie mogła liczyć na poparcie wiernych Rzymowi 
katolików, protestant Tyndale dostarczał zaś, przynamniej na pierwszy rzut oka, 
interesujące uzasadnienie dowolności poczynań monarchy. Przywołane z jego pra
cy zastrzeżenie, chociaż nierozbudowane do rozmiarów koncepcji oporu, która do 
myśli protestanckiej wprowadzona zostanie zasadniczo dopiero w drugiej połowie 
XVI w., także uzasadniało krytykę poczynał monarchy. Wszak jeśli król postana
wiał o czymś wbrew Słowu Bożemu, to narażał się na sprzeciw ze strony tych, któ
rzy raczej Boga mieli słuchać niźli człowieka, choćby bł nim władca. Oczywiście, 22 23 24 25 
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Tyndale nie uzasadniał w ten sposób podejmowania wobec władcy oporu czynne
go, zarysowywał jednak uzasadnienie własnego postępowania, ograniczającego się 
do werbalnego napomnienia, zatem do biernego posłuszeństwa lub - jak kto woli 
- biernego oporu26. Chociaż zatem protestancka krytyka skierowana pod adresem 
rzymskiego (a później również anglikańskiego) „Kościoła instytucjonalnego” zwią
zana była z koncepcją bezpośredniej więzi, która ma łączyć jednostkę z Bogiem, to 
nie była ona kojarzona z postulatem usunięcia każdego normatywnego punktu od
niesienia dla działań podejmowanych przez człowieka. Z pewnością nie widzialny 
Kościół miał zapewniać pokój, używając przymusu lub oceniać poczynania wład
ców świeckich (co mieli uzasadniać papiści, którym nieodmiennie przypisywano 
stanowisko hierokratyczne albo - w najlepszym razie - papalistyczne). Protestancki 
„Kościół niewidzialny”, „czysty” lub „wybranych” nie pretendował (przynajmniej 
teoretycznie) do oceniania postępowania takich władców, jego członkowie zacho
wywali jednak normatywny punkt odniesienia i byli w stanie go poznać dzięki 
Bożemu Objawieniu, bowiem prawo służyło do ograniczania bezmiaru zła, a oba
wa przed sankcją nieodmiennie z nim związana powstrzymywała jednostki przed 
krzywdzeniem innych27 28.

26 C. Morris, Political Thought in England..., s. 38.
27 Tamże, s. 35-36.
28 W. Tyndale, Exposition of the Lords Prayer, [w:] The Whole Works of William Tyndale, 

s. 98.
29 Tamże, s. 99.

Krytyczne uwagi dotyczące upowszechniania literalnej wykładni jednego zda
nia z najbardziej (poza przekładem Nowego Testamentu) znanej pracy Tyndale’a, 
wykładni zbyt często powtarzanej w literaturze przedmiotu, uzupełnijmy kilkoma 
sądami z kolejnej jego pracy. O tym, że nie uwalniał on w pełni woli króla w po
rządku doczesnym od kryteriów znanych także jego poddanym, niech świadczy 
fragment z Exposition of the Lord ś Prayer. Żaden król, pan, mistrz i inny rządzą
cy nie posiada na tym świecie władzy absolutnej [...]; władza każdego z nich jest 
ograniczona, a kto przekracza jej granice, ten popełnia grzech przeciwko swym 
braciom™. Co więcej, wbrew przytaczanej początkowo interpretacji (bliskiej m.in. 
Dickensowi) protestancki autor kwestionuje tezę, jakoby władca mógł ustanowić 
każdą normę wedle swej arbitralnej woli, nie narażając się na odpowiedzialność: 
Jedynym królem, jedynym prawem jest w każdym królestwie zrządzenie Boga, 
a choć władca świecki mieszka z Bogiem i jego prawo jest [zarazem] prawem Boga, 
to przecież prawem Boga jest wyłącznie Prawo Natury (Law of Nature) i naturalna 
słuszność, które Bóg zapisał w sercach ludzi29. Dostrzegamy jednak, co z perspek
tywy XXI stulecia może się wydać zadziwiające, a przynajmniej prowadzić do po
zornej jedynie odpowiedzialności, że ustanowienie normy sprzecznej z „ludzkimi 
miarami” jest ze wszech miar dopuszczalne; że ustalając taką normę, prawodawca 
w żadnym razie nie naraża się na sprzeciw poddanych ani kogokolwiek, kto walo
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ryzowałby jego ustalenie jako niesłuszne lub niesprawiedliwe: dążeniem Tyndale’a 
jest chęć wykazania, że norma ustanawiana przez ludzkiego prawodawcę nie może 
przeczyć objawionemu prawu Bożemu kojarzonemu z „prawem natury”; że może 
być waloryzowana jedynie przez wzgląd na wymagania tych „systemów norma
tywnych”, nie od człowieka pochodzących, ale też nie interpretowanych przez ko
gokolwiek z ludzi tak, by możliwy się stał sprzeciw wobec prawodawczego orze
czenia panującego: jedynym, przed którym ponosi on odpowiedzialność także za 
działania prawodawcze, pozostaje Bóg (dotyczy to nawet przypadku, gdy zaprze
czenie odnosi się nie do negacji prawa Bożego, lecz prawa natury; wówczas nie 
jest wszak zauważany „rozstrój natury ludzkiej” jako swoista „sankcja” ustanowie
nia normy prawnej, lecz „oczekuje się” na sąd Boży).

3. Do 1538 r. erastiańskie stanowisko określane przez publicystów Henryka 
VIII było w istocie podzielane przez angielskich protestantów (określanych bardzo 
często niemal od początku rozwoju protestantyzmu mianem purytanów, mimo że 
w literaturze eksponowana jest teza, iż o ruchu purytańskim należy mówić dopiero 
od około 1570 r., zatem od czasów Elżbiety I), liczących na przyjęcie przez króla 
stanowiska protestanckiego. To stanowisko pierwszych angielskich protestantów 
potwierdza wciąż podnoszony przez badaczy swoisty aspekt reformacji w Anglii: 
od samego początku miały ją ująć w swe ręce władze świeckie. Monarchowie i ich 
doradcy narzucili ją ludowi?0. Istotnie, Bames i Tyndale liczyli nie tylko na opo-

30 J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 299. Tenże autor, niezwykle 
ceniony przez badaczy brytyjskich, kontynuując wywód, piszę: Pierwszy z tych władców [an
gielskich], Henryk VIII (1509-1547), początkowo oderwał się tylko od Rzymu i sam ogłosił się 
w miejsce papieża głową Kościoła angielskiego. Dopiero obaj regencji, książę Somerset i hrabia 
Warwick, sprawujący kolejne rządy podczas niepełnoletniości Edwarda VI (1547-1553), pracu
ją nad wprowadzeniem protestantyzmu. Po okresie reakcji katolickiej za rządów Marii Tudor 
(1553-1558) ostateczne ustabilizowanie się reformacji angielskiej będzie dziełem Elżbiety I 
(1558-1603). Rozmach, z jakim rząd przeprowadzał akcję reformatorską, na dłuższy okres za
hamował w narodzie pojawienie się jakiejkolwiek zorganizowanej opozycji. Wskutek tego dysku
sje na temat tolerancji zaczęły się rozwijać naprawdę dopiero w pierwszych latach XVII wieku 
(zatem po okresie interesującym nas w tej pracy, choć już u schyłku panowania Elżbiety Odnaj
dziemy, przywoływane w szkicu poświęconym kontrowersjom tego czasu, zalążki dyskusji na 
ten temat). Opóźnienie to tłumaczy tym większą ich żarliwość. Wiek XVII w Anglii to złoty wiek 
dysput nad wolnością sumienia i prerogatywami państwa w dziedzinie religii (tamże). Bardziej 
interesujące dla rozważań aktualnie przez nas prowadzonych jest „radykalne” stwierdzenie 
Ledera, że reformację angielską w jej punkcie wyjściowym, a nawet w samym zarodku, cechuje 
[...] istnienie i działanie erastianizmu. Termin ten był wówczas z całą pewnością nieznany, ale 
jego treść i doktryna były już zawarte w żądaniach wysuwanych przez system. Twórcy reformacji 
na kontynencie, jak Luter, a zwłaszcza Zwingli, dość wcześnie postarali się o pozyskanie popar
cia i opieki państwa dla swej sprawy i przez to samo od razu zwiedli je na pokuszenie. Ale w ich 
pierwotnym założeniu działalność religijna panującego była tylko wyrazem obowiązku, a nie 
konsekwencją prawa władzy. W Anglii natomiast wszystko sprowadza się do poczynań monar- 
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zycję monarchy wobec Rzymu i cesarstwa, Hiszpanii i Francji, ale także na pozy
tywną akcję zmierzającą do protestantyzacji Anglii analogiczną do tej, jaka kilka
dziesiąt lat później dokona się w Szkocji. Tym tłumaczy się najczęściej przyjęcie 
przez nich pewnych elementów doktryny, która nazwana zostanie później doktryną 
Boskiego uprawnienia króla; tym również, a raczej rozczarowaniem kierunkiem 
przyjętym przez Henryka VIII i zarzuceniem przezeń prób protestantyzacji w wer
sji kalwińskiej, zmianę ich opinii w związku z ustaleniami przyjętymi w Act of Six 
Articles. W 1542 r. jeden z najważniejszych przedstawicieli ówczesnych elit pro
testanckich, Henry Brinkelow, biadał, że stan Kościoła angielskiego jest jeszcze 
gorszy niż wówczas, gdy był on „Kościołem papieskiego antychrysta”, a więziony 
przez Elżbietę Anthony Gilby uznawał wręcz, że w Anglii przeprowadzono nie re
formację, ale deformację Kościoła^.

Od lat 50. XVI w. kształtuje się w niektórych środowiskach angielskich kal- 
winistów krytyczna opinia nie tylko na temat kierunku reform podejmowanych 
przez władców, wsparta głębszą refleksją o sensie władzy politycznej i jej stosun
ku do Kościoła. Nonkonformiści, jak Gilby i Christopher Goodman, opublikowali 
w 1556 r. pracę The Form of Prayers and Ministrations of the Sacraments as ap
proved by the famous and godly learned man, John Calvin, w której sprzeciwili się 
rozwijanej w tym czasie doktrynie o „nieomylności parlamentu” w sprawach du
chowych, rozchodząc się w pewnej mierze z „dyscyplinarianami”, którzy podążyli 
bardziej radykalnym szlakiem wytyczonym przez Knoxa* 31 32. Nim jednak doszło do 
zasadniczej zmiany nastawienia angielskich protestantów, uzasadniających nie tyl
ko bierny, ale także czynny opór przeciwko władcy, w tym przypadku - okoliczno
ści są tutaj istotne - przeciwko władcy katolickiemu, bo wobec Marii Tudor, prote
stanci (i katolicy) niejednokrotnie doświadczali prześladowań. Na lata następujące 
po wystąpieniu Tyndale’a datuje się też interesujące postawy raczej niż rozbudowa
ne stanowiska teoretyczne, które miały doprowadzić do uświadomienia sobie przez 
część przynajmniej Anglików zasadniczego problemu związanego z aktywnością 
reformatorską ich władców. Leonard W. Levy, autor studium poświęconego gene

chy, który nie lęka się dokonać przewrotu w Kościele dla zwykłej korzyści swej dynastii, a ściślej 
mówiąc - dla korzyści osobistej. Żadna inna reforma w Europie nie była do tego stopnia po
dyktowana jedynie wymaganiami panującego w ścisłej łączności z racją stanu. Zrozumiałe, że 
„ erastiańska ” w swej genezie reforma angielska uległa później dominującemu wpływowi władzy 
królewskiej (tamże, s. 300).

31 Gilby (zm. 1585?), autor Admonition to England and Scotland z 1558 r., pracy o dwa lata 
późniejszej od głównego dokonania Ponęta, stale podkreślał w swym dziele zadziwiający nie 
tylko jego nacisk, jaki za panowania Henryka kładziono na pozycję króla, istotniejszą, jak wska
zywał, niż pozycja samego Boga, skoro w miejsce Słowa Boga eksponowano „Księgi Króla” 
i „Homilie Królewskie”, jakby to monarcha, a nie Bóg, był jedynym, a przynajmniej ostatecz
nym źródłem wszelkiego Słowa (C. Morris, Political Thought in England..., s. 153).

32 Zob. w szczególności J. R. Gray, The Political Theory of John Knox, „Church History” 
1939, 8, s. 132-147.
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zie Piątej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, znajdując pierwsze jej 
elementy w tradycji angielskiej, wskazał, że protestant John Lambert, uśmiercony 
w 1537 r. w angielskim Smithfield, na mocy orzeczenia władz świeckich za here
zję, winien być uznany za pierwszego Anglika, który nie tylko świadomie zdecydo
wał się na męczeństwo, ale także - i to już pięć lat wcześniej, zatem przed śmiercią 
katolickich męczenników More’a i Fishera - zaprotestował przeciwko procedurze 
wymagającej od obwinionego składania obciążających go wyjaśnień, podnosząc, 
że żaden człowiek nie może być zmuszany do oskarżania samego siebie”.

Nie racja religijna więc, wiązana z niemożnością poddania wymaganiom poli
tycznym sumienia relacjonowanego do osobowego Boga, lecz racja tak po latach 
istotna, wiązana z wartością własnego życia, stanowiła kluczowy element sprze
ciwu Lamberta, motywujący skądinąd także Christophera St Germana do protestu 
przeciwko stosowaniu przysięgi ex officio przed sądami królewskimi jako przeciw
nej nie tylko tej - można by rzec „indywidualistycznej” - racji, ale także „racji ju
rydycznej” („duch common law” miał nie dozwalać na przesłuchiwanie i zaprzy- 
sięganie zeznań bez uprzedzenia zeznającego o stawianych mu zarzutach)33 34. Levy 

33 L. W. Levy, The Origins of the Fifth Amendment, New York 1968, s. 8 oraz 3 i 62.
34 Figgis, starający się udowodnić bezpośrednie zapożyczenia przyszłych angielskich pre- 

zbiterian od Goodmana, stara się dowodzić, że autor How superior powers... traktuje zwierzch
ników wspólnoty kościelnej jako jedynych i przed nikim z wyjątkiem Boga nie odpowiedzial
nych interpretatorów rozkazów Boga, posłuszeństwo które ma być wymaganiem, z którego 
nikt, osobliwie żaden tyran, nie może zwolnić chrześcijanina. Podobnie głosić miał nie tylko 
Thomas Cartwright, ale i Roberto Bellarmine, przekonując, że obowiązkiem poddanych jest 
posłuszeństwo nade wszystko korporacji kościelnej, jedynie wtórnie i warunkowo zaś urzędom 
świeckim. Władza świecka miałaby zatem dozwalać na ingerencję pastorów w jej działania, in
gerencję jednak uzasadnianą racjami wywodzonymi w przypadku Goodmana z Pisma Świętego, 
bez zapośredniczania w tradycji wiązanej z dorobkiem rzymskim wykorzystywanym w reflek
sji katolików co najmniej od czasów św. Leona I Wielkiego, św. Ambrożego i św. Gelazego I 
(można pytać, czy to odejście od rzymskich tradycji i zwrot ku Pismu nie jest powodem nieja
kiego zatarcia granicy między autorytetem i władzą). Żaden heretyk nie jest prawdziwym kró
lem, powiada przecież Goodman; najmocniejsze nawet prawo dziedziczenia, elekcja i sukcesja 
nie mogą dawać tytułu temu, kto nie przyczynia się każdym swym działaniem do chwały Boga. 
Teza, że król i lud poddani są prawu Bożemu łączy się jednak u niego ze stwierdzeniem istnienia 
po stronie duchowieństwa uprawnienia do kontrolowania poczynań rządu wedle miar znanych 
głównie jemu. Ostatecznie więc lud miałby stosować opór nie wówczas, gdy on sam lub two
rzące go jednostki stwierdzą złamanie wymagań prawa Bożego przez władcę, lecz dopiero na 
wezwanie Kościoła prezbiteriańskiego, od którego orzeczenia nie ma odwołania (J. N. Figgis, 
Studies of Political Thought from From Gerson to Grotius, 1414-1625, Cambridge 1990, s. 191 
i n.). Z rozważań tych Figgis wyprowadza interesujący wniosek: Goodman, a po nim Cartwright 
mieli uzasadniać żądania polityczne równie opresywne, jak atakowany i winiony za opresyjność 
wyznaniową Rzym, bowiem oba stanowiska: prezbiteriańskie i rzymskie, traktować miały pań
stwo tylko jako narzędzie w rękach korporacji duchownych, reprezentujących Kościół raczej 
niż wspólnotę świecką, choć tylko w skrajnych przypadkach poddawały państwo kierownictwu 
w sprawach politycznych przywódcom Kościoła. Zwolenników obu wyznań miał tylko różnić 
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przekonuje, że Lambert mógł pozostawać pod wpływem ustaleń Tyndale’a, któ
ry w analizowanym powyżej dziele The Obedience Of Christian Man sugerował, 
by chrześcijanin nie składał przysięgi (w imię szacunku dla własnego sumienia) 
na wszystko, co wskażą mu prześladowcy i by nie świadczył przeciwko sobie35. 
Ten sposób rozumowania, uzasadniający w istocie istnienie racji oporu biernego, 
wiążącego się bowiem z ewentualną odmową złożenia przysięgi lub uchylenia 
się od odpowiedzi na pytania zadawane obwinionemu, miał stawać się popularny 
wśród protestantów przez Henryka i Marię dzięki wspominanemu już dziełu Book 
of Martyrs Johna Foxe’a, przygotowanemu znacznie później, a opublikowanemu 
dopiero w 1563 r.; dziełu ustępującemu popularnością w środowiskach reformo
wanych jedynie Biblii, prezentującemu przyczyny i przebieg prześladowań, jakie 
dotknęły angielskich protestantów za Henryka i Marii. Oglądane z interesującej 
nas perspektywy dzieło to dostarczało nie tyle świadectw historycznych, ile uza
sadnienia oporu wobec niesprawiedliwych procedur stosowanych przez sądy bada
jące sprawy o herezję z powołaniem się na świadectwo własnego sumienia. Być 
może tendencja ta miała związek z uwzniośleniem wartości własnego sądu i pod
niesieniem rangi godności każdej jednostki w myśli humanistycznej oraz relacjo
nowaniem jednostki i w niej, i w stanowiskach protestanckich bezpośrednio do 
Boga, z pewnością jednak - o czym próbuje przekonywać Levy - wpłynęła ona na 
utwierdzanie przeświadczenia o znaczeniu swobody sumień i swobody wypowie
dzi z poprzednią wolnością związaną niezwykle mocno. Jednak w połowie XVI w. 
zalążki obu swobód znajdowane są w „uprawnieniach”, z jakich mogła jednostka 
korzystać w trakcie prowadzonego przeciwko niej postępowania36.

charakter właściwych im systemów teologicznych, który decydował o sposobach wpływania 
przez duchownych na sferę świecką (tamże).

35 L. W. L e v y, The Origins of the Fifth Amendment, s. 63.
36 Zob. zwłaszcza W. Haller, The Elect Nation, the Meaning and Relevance of Foxes 

Book of Martyrs, New York 1963, s. 125-128. Na „uprawnienie” to miał się otwarcie powoły
wać m.in. protestancki pastor John Udali w postępowaniu prowadzonym przez Star Chamber: 
oskarżony o napisanie dwóch pism skierowanych przeciwko rządom Marii Tudor miał najpierw 
odmówić odpowiedzi na pytanie, czy jest on ich autorem, a następnie sformułować następujące 
rozumowanie: jeśli jestem autorem tych pism, to sądzę, że prawo honorujące zapisy Wielkiej 
Karty Swobód nie zmusza mnie do przyznawania tego, co może mi zaszkodzić w postępowaniu 
prowadzonym przeciwko mnie. Tym samym Udali miał jednak odmówić złożenia przysięgi, iż 
udzieli odpowiedzi na wszystkie stawiane mu pytania. Wreszcie, gdy sędziowie wydali orzecze
nie o osadzeniu go w więzieniu, przywołując jego odmowę złożenia przysięgi, iż odpowie na 
wszystkie ich pytania, niemając żadnego dowodu na autorstwo Udalla, ten miał odpowiedzieć, 
że woli iść do więzienia niż zaprzeczyć swemu sumieniu (zob. szerzej L. W. Levy, The Origins 
of the Fifth Amendment, s. 164-170). Podobne przypadki notuje się w związku z postępowania
mi prowadzonym przez Star Chamber przeciwko prawnikowi Robertowi Beale’owi i wspomi
nanemu przez nas w dalszej części szkicu pastorowi, jednemu z autorów słynnych admonicji 
purytanów do parlamentu Thomasowi Cartwrightowi (tamże, s. 178-181 i 190 i n.).
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Dopiero jednak początek drugiej połowy XVI w., naznaczony przemianami 
w zakresie panującego wyznania, związanymi ze zmianami na tronie angielskim, 
doświadczył też pierwszych radykalnych propozycji politycznych, sformułowanych 
najpierw przez pozostających za panowania Marii Tudor poza krajem przedstawi
cieli środowisk kalwińskich; znacznie później, bo dopiero za panowania Elżbiety I, 
choć w nawiązaniu do stanowiska i argumentów formułowanych przez Reginalda 
Pole’a, radykalny kierunek Odnajdziemy też u katolików, zwłaszcza u jezuity 
Roberta Personsa, korzystającego z dokonań przedstawicieli szkoły z Salamanki, 
przywołującego daleko bardziej tradycję tomistyczną niż augustyńską, znacznie 
bliższą zwolennikom orientacji reformowanej lub protestanckiej37.

37 Zob. szerzej szkic poświęcony stanowiskom angielskich katolików.
38 Zob. również F. le Van Baumer, The Early Tudor Theory of Kingship, New Haven, 

Conn. 1940, s. 85-110 oraz pomieszczony w niniejszym tomie szkic poświęcony myśli politycz
nej czasów henrycjańskich.

39 W pracy Men’s Constiututions bynde not the Conscience (London 1532) Robert Bames 
otwarcie głosił, że chrześcijanin nie jest związany w sumieniu ewentualnym królewskim zaka
zem studiowania Biblii, wzywał jednak zarazem do cierpliwego znoszenia „na zewnątrz” owego 
zakazu, będącego objawem tyranii wobec chrześcijanina. Także on gotów był tedy głosić, że 
w „rzeczach nieistotnych”, niewarunkujących zbawienia, chrześcijanin winien okazywać bezwa
runkowe posłuszeństwo, miało to być jednak posłuszeństwo „na zewnątrz” jedynie, nie narusza
jące wolności sumienia, w tym bowiem względzie sumienie jednostki nie może podlegać dys
pozycji innej jednostki, nawet, jeśli jest nią król albo zwierzchnik duchowy (np. anglikański lub 
rzymskokatolicki biskup). Morris, wspominający Bamesa z wielką atencją, czyni go nawet pre
kursorem stanowiska elżbietańskich separatystów (C. Morris, Political Thought in England..., 
s. 39-40).

4. Na początku angielskiej reformacji nastawienie jej twórców było analo
giczne jak na kontynencie. Reformacja wprowadzona przez Henryka VIII, który 
otwarcie dokonał schizmy z Kościoła rzymskiego, realizowana była za pośred
nictwem instrumentu politycznego, rządu królewskiego animującego także zmia
ny religijne. To uwarunkowanie sprawiło jednak, że angielscy protestanci dążyli, 
jak widzieliśmy w poprzednich szkicach, do wzmocnienia władzy króla38. Nawet 
tacy ludzie, jak Bames, zdeklarowany luteranin, były przeor zakonu augustianów 
w Cambridge, mający doświadczenie opozycjonisty wobec Korony jako krytyka 
zakazu lektury Pisma Świętego39, spalony na stosie w 1540 r., głosili konieczność 
lojalności wobec władzy zasadniczo niezależnie od jej poczynań, zakazując oporu 
czynnego: wskazując, że prawa ludzkie nieoparte na Ewangelii nie powinny krę
pować ludzkiego sumienia i przekonując, że władcy świeccy mają pełnię władzy 
w swoim zakresie, a poddani zobowiązani są ich słuchać „jedynie w rzeczach od
noszących się do spraw życia doczesnego i dobra ogółu, dowodził, iż nawet w ra
zie przekroczenia przez nich tak nakreślonych granic i wydania rozporządzeń nie
zgodnych ze Słowem Bożym, chrześcijanin nie może się im opierać przy użyciu 
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siły ani też starać się ich zdetronizować, mimo że inaczej nauczają niektórzy bi
skupi. Chrześcijanin winien zachować bierną postawę, znosić tyranię z cierpliwo
ścią i całkowitą ufriość pokładać w pomocy Boga. Przedstawiciele Kościoła nie są 
powołani do stanowienia praw ni statutów, bo ich jedynym zadaniem jest głoszenie 
słowa Bożego. W tej dziedzinie spraw duchowych sumienie jest obowiązane słu
chać jedynie Pisma św. z wykluczeniem wszelkich nakazów ziemskich?0. Stanowisko 
to, powszechnie uznawane za dominujące w refleksji angielskich zwolenników 
reformacji za panowania Henryka VIII, ujawniane bodaj najbardziej wyraziście 
w kazaniach głoszonych przez biskupa Latimera, odbiegało wyraźnie od opcji 
charakterystycznej głównie dla związanych z Reginaldem Pole’em pozostających 
w Kościele katolickim, niemal otwarcie dopuszczających sprzeciw wobec tyranii, 
nieuznających tezy głoszonej choćby przez henrycjańskiego biskupa Foxe’a, iż 
świecki władca odpowiada jedynie przed Bogiem i dlatego może działać dowolnie 
w planie doczesnym40 41.

40 J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 312.
41 C. Morris, Political Thought in England..., s. 40-42 oraz szkic poświęcony stanowi

skom katolickim pomieszczony w niniejszym tomie. Dodajmy jednak na marginesie, że nawet 
Foxe zaznaczał w swych pracach potrzebę odróżniania króla sprawującego władzę nadaną (gi
ven) przez Boga od tyrana realizującego władzę jedynie przez Boga „dopuszczoną” (permitted). 
Obaj władcy pojawiali się w universum, które - jak wywodzi Morris - miał charakter arbitral
ny w sensie literalnym, rządzonym bowiem kolejnymi aktami woli. Było to universum arbitralne 
również w innym sensie, ponieważ akty woli Boga nie mogły być zestawiane z żadnym prawem, 
które byłby w stanie sformułować ludzki umysł, zatem również z proponowanym przez katolic
kich tomistów prawem naturalnym korespondującym z naturą ludzką, a rozpoznawanym przez 
ludzki umysł przyrodzony, zatem nieuciekający się do Objawienia. Charakterystyki universum 
miały być tedy racją poważnych rozbieżności ujęć proponowanych przez katolików i protestan
tów już za czasów Henryka VIII, skłaniając pierwszych do przedstawiania sfery politycznej jako 
poddanej niezmiennym kryteriom, drugich zaś do akcentowania jej zasadniczej zmienności, ani
mowanej przez arbitralne decyzje Boga i - ewentualnie - władcy politycznego (tamże, s. 42-43).

42 Zob. szerzej w szczególności dwie prace W. R. D. Jonesa: The Tudor Commonwealth, 
1529-1559 (London 1970) oraz The Mid-Tudor Crisis. 1539-1563 (London 1973).

Za panowania Edwarda VI, gdy reformacja osiągnęła w Anglii moment szczy
towy42, a wokół młodego króla zgromadzili się zwolennicy zradykalizowania 
przekształceń religijnych w Anglii wedle modelu przeszczepianego z kontynen
tu głównie za sprawą kalwinistów, a nie luteranów, tendencja ta jeszcze uległa 
wzmocnieniu. Najważniejszy współpracownik monarchy spośród duchownych, 
arcybiskup Canterbury Thomas Cranmer, uchodzący wręcz za przywódcę „gru
py protestanckiej”, a pełniący najważniejszy urząd w angielskiej hierarchii epi- 
skopalnej, głosił wówczas otwarcie w Sermón on Rebellion zakaz zarówno oporu 
czynnego, jak i oporu biernego wobec poczynań władcy świeckiego, zakaz więc 
sprzeciwu sumienia: Komuż przekazał Bóg władanie królestwem i reformowanie go 
(the ordering and reformation of realms), ptał znacząco. Królom czy poddanym? 
[...]. Podjąć miecz, to sięgnąć po niego nie posiadając autorytetu księcia (without 
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the authority of the prince}. Bóg jednak otwarcie zakazał w swym Piśmie wszel
kich prywatnych poczynań (private revenging) i ustanowił porządek we wspólno
tach (common weals) wymagając, by to królom i rządzącym podporządkowywali 
ludzie swą wolę i byli im poddani43. Podporządkowanie woli jednostek „królom 
i rządzącym” na mocy nakazu Bożego obejmowało nie tylko zakaz podejmowania 
czynów skierowanych przeciwko nim, ale także zakaz sprzeciwiania się im w su
mieniu. W tym samym mniej więcej czasie jednoznaczną wykładnię „nowej orto
doksji” doby Edwarda VI przedstawił John Cheke, zwracając się przeciwko rebe
lii Norfolka: Urząd (królewski) jest ustanowiony przez Boga i to Bóg wyposażył 
go w miecz służący do karania występnych, tępienia czyniących zło. Dlatego to, co 
czyni Urząd, czyni on z rozkazu Boga, a nawet Pismo często określa go wręcz jako 
Boga, skoro wykonuje on urząd samego Boga*4.

43 T. Cranmer, Remains of Thomas Cranmer, red. H. Jenkyns, t. II, Oxford 1833, s. 255.
44 J. Cheke, The True Subject to the Rebell, or the Hurt of Sedition, How Grievous It Is 

to a Common-wealth, London 1549, s. 24. W opinii niektórych badaczy już w związku z Piel
grzymką Łaski Cheke miał zajmować podobną postawę jak Morison, eksponować nie tyle osa
dzenie urzędu królewskiego w „wielkim łańcuchu bytów”, ile zasługi lub „cnotliwość” króla 
jako warunek jego więzi z Bogiem; nie tyle dziedziczność tytułu lub jurydyczne uzasadnienie 
absolutystycznej pozycji monarchy, ile erazmiańską w istocie koncepcję „prawości rządzenia”. 
Powtarzając to stanowisko w związku z rebelią Keta w 1549 r. w The True Subject..., jeszcze 
wyraźniej jednak eksponując znaczenie „prawego sumienia” władcy, a nie dziedziczność jego ty
tułu lub miejsce w statycznym ładzie kosmicznym, nie tylko dostarczał uzasadnienie posłuszeń
stwa typowe dla humanistów, ale także zapowiadał stanowisko wielu elżbietańskich purytanów, 
krytykujących błędy popełniane przez królową, m.in. Williama Perskinsa (autora Treatise of the 
Vocations z 1597 r.) i Cartwrighta (zob. szerzej w szczególności M. Todd, Christian Humanism 
and the Puritan Social Order, Cambridge 1987, s. 191).

45 John Ponęt (Johannes Poynet) urodził się w hrabstwie Kent około 1514 r. Niewiele wia
domo o jego życiu aż do r. 1533, gdy uzyskał bakalaureat w Queen’s College w Cambridge i zo
stał wybrany fellow tegoż kolegium. Dwa lata później uzyskał magisterium, będąc uczniem m.in. 
Thomasa Smitha (1513-1577), który w jednym z dzieł zaznacza, iż Ponęt wprowadzał w Cam
bridge wraz z Johnem Cheke’em nową metodę nauczania greki zaproponowaną przez drugiego 
z nich. W 1536 r. Ponęt został wyświęcony i uzyskał wikariat w Lincoln, wciąż jednak będąc 
związanym z uczelnią, skoro w latach 1540-1542 pełnił godność dziekana kolegium, a począw
szy od 1543 r. przez osiem lat pełnił funkcję rektora londyńskiego St Michael, Crooked Lane. 
W 1545 r., jako kapelan Thomasa Cranmera, był polecany przez arcybiskupa na stanowisko rek
tora w Lavant (Sussex), jednak wobec bezskuteczności tej próby w następnym roku objął godno
ści w diecezji Canterbury. Uznawany za zdolnego konstruktora urządzeń i projektanta ogrodów, 
odegrał jednak szczególną rolę w zupełnie innej dziedzinie: przed 1548 r., w którym parlament 
króla Edwarda VI rozważał wprowadzenie zakazu małżeństw dla księży, Ponęt ożenił się i rnu
siał zabiegać o dyspensę. W 1549 r. napisał broszurę, w której opowiedział się jednoznacznie 
przeciwko celibatowi i którą zadedykował Edwardowi Seymourowi, księciu Somerset. W tymże 
roku wydał przekład pracy Bernardina Ochino A Tragoedie, or, Dialogue of the Unjust Usurper 

Cheke był przyjacielem Johna Ponęta45, który wkrótce po przypomnianej dekla
racji zakazującej wszelkiego sprzeciwu wobec władcy świeckiego pozostając poza 
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krajem, przygotował tekst zatytułowany A Shorte Treatise of politike pouuer, and 
of the true Obedience which subiectes owe to kynges and other ciuile Gouernour; 
with an Exhortación to all true naturall Englishe men, Compyled by D.I.P.B.R. VV. 
1556. Praca Ponęta, napisana już za panowania katoliczki Marii Tudor i skierowana 
przeciwko niej, ujawniająca znaczenie kontekstu politycznego dla treści wystąpień 
publicystów politycznych doby Tudorów, uchodzi za nadzwyczaj nowatorską, choć 

Primacy of the Bihop of Romę, w którym Cranmer próbuje przed obliczem Henryka VIII i pa
pieża przekonywać, że ten drugi jest Antychrystem. W dodatku do traktatu poświęconego zagad
nieniu Eucharystii, opublikowanemu w 1550 r., pojawia się sugestia, że Ponęt był też zaangażo
wany w prace podjęte przez Cranmera, zmierzające do wydania nowej Book of Common Prayer, 
prawdopodobnie mógł on być też autorem An Answer unto a Drafty and Sophistical Cavillation 
(1550), stanowiącej jednoznaczną replikę Cranmera na ataki Stephena Gardinera dotyczące 
wprowadzanych nowinek do liturgii kościelnej. Poparcie udzielane Ponetowi przez Cranmera 
osłabiało niechęć, jaką żywił do niego w 1549 r. protektor Somerset, a nawet umożliwiło głosze
nie przez niego homilii dla protektora i Rady już w następnym roku; roku, w którym, mianowa
ny początkowo na stanowisko biskupa Londynu, uzyskał ostatecznie godność biskupa Rochester, 
traktowaną powszechnie jako „przedsionek do arcybiskupstwa Canterbury” (nominacja ta, w po
wszechnej opinii współczesnych historyków, świadczy o wielkim zaufaniu, jakim darzył wów
czas Ponęta Cranmer). W czerwcu 1550 r. został konsekrowany w Lambeth prawdopodobnie 
jako pierwszy biskup wedle nowego ceremoniału. W 1551 r. został włączony do komisji badają
cej sprawę komunizujących anabaptystów oraz przygotował opinię (wraz z Cranmerem i bisku
pem Londynu Ridley’em) na temat słuchania mszy katolickiej przez księżniczkę Marię Tudor 
(autorzy opinii przyjęli jakże pragmatyczne rozwiązanie, stwierdzając wprawdzie, że udzielanie 
przyzwolenia na popełnianie grzechu jest grzechem, dodając jednak zarazem, iż król na jakiś 
czas może udzielić dyspensy). W 1551 r. Ponęt został przedstawiony jako kandydat do godności 
biskupa Winchester, której pozbawiony został niedawno Gardiner. Konsekrowany wkrótce na 
urząd przynoszący wielkie przychody, był później atakowany jako ten, który zdobytą fortunę 
wykorzystał w trakcie pobytu za granicą (zresztą zarzuty wobec Ponęta były także innej natury, 
łączyły się bowiem z oddaleniem pierwszej żony, której skądinąd zarzucano bigamię, i ponow
nym ożenkiem w 1551 r.). Kojarzony powszechnie z doktrynalnymi nowinkami czasów Edwarda 
VI, na polecenie księcia Northumerland przygotował tekst nowego katechizmu. Po objęciu tro
nu przez Marię Tudor, wypuszczeniu Gardinera i przejęciu przez niego biskupstwa Winchester, 
Ponęt stracił swe godności, nie jest jednak oczywiste, czyjego decyzja o opuszczeniu kraju była 
spowodowana niechęcią do nowej monarchini. Prawdopodobnie zmuszony był wyjechać z kraju 
ze względu na udział w rebelii Wyatta, z przyczyn politycznych (lub kryminalnych) raczej niź- 
li „religijnych” (Gardiner, kierujący w tym czasie „polityką religijną” królestwa, dążył zresztą 
raczej do odzyskania duchowieństwa niż tępienia tych jego członków, którzy podążyli zbyt da
leko w stronę protestantyzmu). W 1554 r. Ponęt zamieszkał w niemieckim Strasburgu, niewie
le jednak wiadomo o pozycji, jaką zajmował wówczas w środowisku angielskich emigrantów. 
Z pewnością jednak w 1556 r. opublikował dwie prace, z których pierwsza była kontynuacją po
lemiki dotyczącej małżeństwa księży (An Apologie Fuldy Answeringe ... a Blasphemous Book), 
podczas gdy druga - szczególnie nas interesująca (A Shorte Treatise of Politike Power...) - roz
sławiła jego imię jako radykała politycznego uzasadniającego sprzeciw (czynny, zbrojny nawet 
opór) wobec Marii Tudor jako negatorki „prawdziwej religii”. Nad drugim z dzieł pracował za
pewne Ponęt do ostatnich chwil życia (zmarł w Strasburgu 2 sierpnia 1556 r.), skoro wspomina 
w nim o uprowadzeniu Johna Cheke’a, co wydarzyło się w maju 1556 r.
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obrany w niej punkt wyjścia jest analogiczny, jak w wielu innych współczesnych 
dziełach protestanckich: Bóg wezwał władców do wypełniania powinności zwią
zanych z piastowanym przez nich urzędem, zobowiązując ich do czynienia dobra 
i unikania zła46. Sam moment związania piastunów władztwa powinnościami ma 
w tej refleksji znaczenie kluczowe, stanowiąc w pierwszej kolejności rację nie tyle 
uprawnień piastunów „niższych urzędów”, a nawet uprawnień wszelkich podmio
tów, ile rację związania woli monarchy przekraczającą ją wolą Boga. Moment ten 
uzasadnia wagę treści powinności, ograniczeń zawężających pole działania wład
cy, usuwając na pierwszy rzut oka podstawy „prawa oporu”, skoro autor wskazu
je miary ustalone przez Boga dla poczynań rządzącego; poznanie tych miar, usta
lonych nie przez poddanych, samego władcę lub przez nich wspólnie, zatem nie 
przez żadnego z dwóch głównych aktorów „sfery politycznej” ani przez papieża 
lub katolickiego cesarza, lecz przez samego Boga, staje się pierwszym krokiem na 
drodze wiodącej do związania nimi woli władcy.

46 Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, t. II, Cambridge 1979, s. 222. 
Autor kładzie w interpretacji akcent na zapożyczenia, a nawet korelację radykalnego stanowiska 
kreślonego przez kalwinistę Ponęta oraz ówczesnych luteran.

47 Zob. w szczególności C. Morris, Political Thought in England..., s. 147-148. Zob. 
również F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 110 i n., gdzie znajdujemy wzmianki na 
temat pism przygotowujących wystąpienie Ponęta innych wychodźców z czasów Marii Tudor 
- Williama Whittinghama i Williama Kethe’a.

Wywód Ponęta jest interesujący tak gdy mowa o relacji z oryginalnymi roz
ważaniami św. Augustyna, jak i o przygotowaniu argumentów, które „rozsadza
ją” istotę tych rozważań, otwierając perspektywę w kierunku uzasadnienia prawa 
oporu. Protestancki autor, uznawany niekiedy za prekursora stanowiska liberalne
go zarysowanego ponad wiek później przez Johna Locke’a (ściślej tzw. koncepcji 
zaufania - trusteeship, odgrywającej znaczącą rolę u „ojca” racjonalistycznej wer
sji liberalizmu)47, piszę bowiem, że dobrym i sprawiedliwym prawem dla ludzi jest 
to, które pochodzi od Boga, a wszelkie odstępstwo od niego, choćby dokonane za 
sprawą lub z przyzwolenia jakichkolwiek urzędów ludzkich, jest złamaniem nor
my z konieczności dobrej i sprawiedliwej. Co więcej, wprowadzenie przez jakikol
wiek ludzki organ prawodawczy zmian w prawie pochodzącym od Boga jest racją 
nieważności normy, a nawet prowadzi do przypisania Bogu „zła” wynikającego 
z niedoskonałości, bo zmienności prawa, gdy autor normy przekonuje, że ustano
wił regułę zgodną z prawem Bożym. Poprawianie prawa Bożego jest więc niczym 
innym, jak tylko bałwochwalstwem, grzechem głównym, którego nikt z ludzi nie 
powinien się dopuszczać, o ile ma zachować nadzieję na osiągnięcie zbawienia. 
Żaden władca nie może więc ustanawiać norm sprzecznych z wymaganiami pra
wa niezmiennego jak sam Bóg. Takie, niezmienne prawo ma na względzie Ponęt, 
gdy przywołuje tezę Justyniana I Wielkiego, iż autorytet księcia jest oparty na au
torytecie prawa, by ustalić ogólną zasadę, zgodnie z którą „ludzki prawodawca” 
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nie może kierować się jedynie swą błądzącą wolą, niczym nie związaną lub przez 
żadne wyższego rzędu normy nie kierowaną, skłonną przecież zbaczać ze ścieżki 
sprawiedliwości**.

Ponęt przyjmuje jednak także, że zasada wszelkiego prawa wspiera się na pra
wach natury (law of naturę), które każdy człowiek winien realizować we własnych 
działaniach podporządkowując się takim normom, jakie chciałby, by wiązały rów
nież innych*9. Choć fragment ten może sugerować, iż od jednostki ma „wychodzić” 
treść norm postulatywnie respektowanych przez każdą inną jednostkę, to zapowia
da on ograniczony wniosek, wytaczany w nawiązaniu do „Bożego autorstwa” norm 
niezmiennych a powszechnie wiążących, iż każda jednostka, niezależnie od usytu
owania w hierarchii politycznej, zatem również książę, król lub inny prawodawca, 
jest równa innym w zakresie posłuszeństwa niezmiennemu prawu. Teza o równo
ści wszystkich wobec prawa Bożego ma więc wzmacniać zasadniczy wywód kal
wińskiego myśliciela: nikt (także władająca aktualnie Anglią królowa i papież) nie 
jest bardziej niż inni uprawniony do kwestionowania od Boga pochodzącego pra
wa wiążącego wszystkich. Jeśli uwzględnimy, że analizowany fragment wieńczący 
trzeci rozdział pracy Ponęta skierowany jest w dużej mierze przeciwko Jurydycz
nym pretensjom” biskupów Rzymu, zwłaszcza przeciwko znajdowanym w ustale
niach dwunastowiecznych soborów orzeczeń typowo papalistycznych, uzasadnia
jących uprawnienie biskupa Rzymu do baczenia, czy władcy świeccy przestrzegają 
norm powszechnie wiążących, dostrzeżemy wagę zarzutu Ponęta; zarzutu, który 
przygotowuje do dalszych ustaleń: któż, pyta bowiem angielski protestant, posia
dał podobne uprawnienie przed przyjęciem go raczej niż zadeklarowaniem przez 
papiestwo? Któż mógł uprzednio kontrolować, czy władcy świeccy przestrzegali 
nakazu respektowania wymagań norm pozytywnych swojego kraju, który jest prze
cież uzasadniany tak przez prawo Boże i prawo natury, jak przez prawo ludzkie 
i prawy rozum (good reason)! Któż mógł wreszcie, na podobieństwo papieża pre
tendującego do przejęcia takiej „władzy zwalniającej” dyspensować władcę świec
kiego od konieczności respektowania norm pozytywnego prawa kraju? Odpowiedź 
Ponęta, negująca pretensje papieskie, brzmi: podmiotem tym mógł być ten jedy
nie, od którego pochodzi ostatecznie takie prawo, który ewentualnie przekazał 
władcy świeckiemu władzę pozwalającą dyspensować od wymagań pozytywnego

48 J. Ponęt, A Shorte Treatise ofpolitike pouuer, and of the true Obedience which subiectes 
owe to kynges and other ciuile Gouemour; with an Exhortación to all true naturall Englishe 
men, Compyled by D.LP.B.R.W. 1556; [w:] W. S. Hudson, John Ponet: Advocate of Limited 
Monarchy, London 1942, s. 44. Dodajmy, że Ponet uzupełnia przykład Justyniana przykładem 
przywoływanym już przez Johna Hoopera (Early Writings, red. S. Carr, Cambridge 1843, 
s. 363), dotyczącym cesarza Trajana, który wręczając miecz jednemu ze swych oficerów, miał 
nakazać korzystanie z broni na rzecz cesarza, przyzwalając jednak, by w razie wydania przezeń 
rozkazu niesprawiedliwego skierował ją przeciwko niemu (tamże, s. 44-45).

49 J. Ponet, A Shorte Treatise..., s. 44.
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prawa kraju, niesprzecznego z prawem Bożym jako „prawem wyższego rzędu”50. 
Wydaje się, że wola świeckiego władcy związana być więc winna nie tylko nor
mami prawa Bożego i prawa natury kojarzonego z poprzednim, ale także normami 
prawa ludzkiego i wymaganiami „prawego rozumu”, zatem czterema aż „norma
tywnymi podstawami” uzasadniającymi także jego podległość nakazom i zakazom 
tkwiącym w „pozytywnym prawie kraju”. Jego wola może decydować o podjęciu 
działań sprzecznych z wymaganiami „pozytywnego prawa kraju” o tyle, o ile (jak 
w projekcie papalistycznym, odrzucanym przez Ponęta) papież zwolniłby ją od 
podlegania takim normom lub (jak w projekcie proponowanym) sam „autor norm” 
zwolniłby władcę od ich honorowania lub sam władca zwolniłby się od tego dzięki 
przyznanemu mu przez „autora norm” uprawnieniu. Zważmy jednak, że również 
„autor norm” nie jest w stanie ustanawiać norm sprzecznych z wymaganiami nie
zmiennego prawa Bożego, że choć zastępuje on w konstrukcie Ponęta papiestwo 
z projektu papalistycznego, to nie tylko uzyskuje zdolność rozpoznawania norm 
pochodzących od Boga, ale także poddawany jest ograniczeniom podobnym do 
tych, jakie na papieży nakładali choćby koncyliaryści (wspominane „podstawienie” 
rodzi jednak istotny problem: o ile papież mógł być ewentualnie poddawany kon
troli ze strony zbiorowości zwanej Kościołem lub jej przedstawicieli, o tyle „zbio
rowy autor norm” nie miał już nad sobą żadnej instancji poza Bogiem, podobnie 
jak Kościół w projekcie koncyliarystycznym).

Gdy Ponęt rozważa przypadek władcy, który występuje przeciwko poddanym, 
gdy przywołuje argumenty oparte na tekstach biblijnych, normach prawa rzym
skiego i kanonicznego, powołując się na Jana z Salisbury i św. Tomasza z Akwinu, 
przekonuje, że taki władca przekracza granice urzędu, sięga po to, co mu się z mo
cy prawa nie należy i z tego powodu winien być uznawany za „zwyczajnego prze
stępcę” oraz ukarany, to odpowiada już na pytanie o zdolność uświadamiania sobie 
przez „autora norm” ich treści, a co za tym idzie przygotowuje się do sformułowa
nia wniosku, iż będzie on mógł korzystać z prawa oporu wobec władcy świeckiego 
uwalniającego siebie z podległości wiążącym go normom. Świadomość treści norm 
po stronie władcy zwierać się więc będzie ze świadomością treści norm po stro
nie ich „autora”, zyskującego pozycję ponad władcą, posiadającego już uprawnie
nie do oceniania jego poczynań. Z łatwością zbliży się Ponęt do wniosku, iż wów
czas, gdy władca błądzi, gdy dyspensuje swoją wolę od podległości normom prawa 
Bożego, to staje się sprawcą występku i zasługuje na karę. Przez analogię jednak 
można też wykazywać, że także wówczas, gdy przekracza on granice przyznanych 
mu upoważnień i bezpodstawnie (bez legitymacji ze strony „autora norm”) łamie 
wymagania „pozytywnego prawa kraju” popełnia „występek” i zasługuje na karę. 
Nie chodzi już zatem o sprzeciw w sumieniu tych, którzy ewentualnie współtwo
rzą „autora norm”, a raczej o to, że zbiorowy zapewne „autor norm” stanie się in

50 Tamże, s. 45.
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stancją władną stwierdzić winę oraz wymierzyć i wyegzekwować karę. Wstępnie 
określona zostaje w ten sposób legitymacja dla „autora norm” jako instancji orze
kającej o winie i karze „występnego” władcy; legitymacja, podkreślmy raz jeszcze, 
podobna do tej, którą wskazywali papaliści w odniesieniu do papieża: mowa wszak 
o obronie niesprzeczności ładu normatywnego, nie tyle jednak ładu o walorze uni
wersalnym ujawnionym w normach kanonicznych, ile ładu kojarzonego z „auto
rem norm pozytywnego prawa kraju”, zatem „ładu partykularnego”. Rozumiemy, 
że Ponęt nie będzie ograniczał przypadków podejmowania oceny poczynań władcy 
świeckiego przez „autora norm” jedynie do zdrad stanu, do ewentualnego oddawa
nia kraju innym władcom, lecz „rozciągnie” przyzwolenie na przypadki każdego 
występku zwróconego przeciwko ładowi normatywnemu nie od władcy wszak po
chodzącemu51.

51 C. H. Garrett, The Marian Exiles: A Study in the Origins of Elizabethan Puritanism, 
London 1938, s. 76-81.

52 Powszechnie przyjmuje się, że do 1547 r. w Niemczech nie ma wystąpień popierających 
koncepcję uwzględniającą ewentualne prawo oporu wobec książąt i cesarza; ale po klęsce ponie
sionej w tym roku przez protestantów pod Muhlbergiem nastąpiła wyraźna zmiana. Trzy lata po 
wydaniu cesarskiego interim, w maju 1548 roku wydawało się jeszcze, że całe Niemcy przyjmą 
edykt cesarski; w południowych Niemczech cesarz zmusił jednak przywódców protestantów do 
opuszczenia kraju, przyczyniając się w ten sposób do porzucania przez nich lub przynajmniej 
osłabiania dotychczasowego stanowiska. Na interim cesarskie nie zgodzili się nade wszystko 
przywódcy religijni Magdeburga, którzy zaczęli szukać uzasadnienia dla swego stanowiska: od 
maja 1548 do kwietnia 1550 r. opublikowano ponad 100 pamfletów broniących go, lecz wy
powiedzi te nie spotkały się z poparciem przywódców reformacji z północnych Niemiec, któ
rych sytuacja była odmienna. Kulminacją fali pamfletów była publikacja z kwietnia 1550 r. 
Bekenntnis Unterricht u nd Vermanung der Pfarrherrn und Prediger der christlichen Kirche zu 
Magdeburg, traktatu sygnowanego przez pastorów magdeburskich, który głosił, że choć pod
dani, związani przykazaniem Bożym, obowiązani są posłuszeństwo władcom, to mają oni rów
nież obowiązek wyrażenia sprzeciwu wobec rozkazów przeczących prawu Bożemu. Nawet naj
bardziej przekonani i ortodoksyjni wyznawcy Lutra mogli wszak przyjąć średniowieczną ideę,

Zatrzymując się na chwilę, ale zachowując w pamięci przywiązanie Ponęta do 
konstrukcji znanej już papalistom o „władzy zwalniającej” zmierzającej do wyka
zania „wyższości autora norm” władnego orzec o winie i karze, a zatem ewentual
nie zdetronizować władcę, Przypomnijmy, że jeszcze na początku lat 50. XVI w. 
(za panowania Edwarda VI) m.in. u arcybiskupa Cranmera i Cheke’a znaleźli
śmy jednoznaczną deklarację na rzecz pierwotnego stanowiska myśli protestanc
kiej z tezą o nieprawości związanej z nieposłuszeństwem, znoszącej ślady nawet 
dominacji „pozytywnego prawa kraju” wobec woli władcy i jakichkolwiek „kon
stytucyjnych wędzideł” znajdowanych w myśli nie tylko angielskiej, ale i francu
skiej przełomu XV i XVI stulecia. Winniśmy jednak również pamiętać, że około 
1550 r. opcja ta uległa wyraźnemu osłabieniu, czego zapowiedź znajduje się nie 
tylko w tradycji niemieckiej myśli protestanckiej, zdominowanej przez luteranów 
(Magdeburg 155052), ale także w wypowiedziach samego Kalwina, pozostające
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go w pewnej mierze pod wpływem nie tylko tez głoszonych przez zwolenników 
Lutra, ale także analiz prowadzonych przez jego współwyznawców francuskich 
(hugenotów) oraz szkockich i angielskich, nigdy jednak nie posuwającego się do 
otwartego stwierdzenia, iż występny władca „automatycznie” niejako traci ty
tuł i staje się jedynie „osobą prywatną” usytuowaną wobec innych osób prywat
nych zdolnych do oporu wobec niego53. Oczywiście, już wcześniej pojawiały się 
pewne elementy korespondujące z nową tendencją znajdowaną w połowie wieku 
u protestantów, występujące w wypowiedziach katolików zaniepokojonych kierun
kiem erastiańskim znajdowanym w poczynaniach Henryka VIII. Dość wspomnieć 
o - szerzej analizowanych w następnym szkicu - wypowiedziach Reginalda Pole’a 
i Thomasa Starkey’a, by dostrzec tezy łamiące „tendencję absolutystyczną”, a się
gające do starszej, średniowiecznej jeszcze koncepcji „legitymizacji wstępującej”, 
zwykle w pewnej przynajmniej mierze odnoszonej do próby podjętej w związku ze 
sporem o inwestyturę przez Manegolda z Lautenbach czy znacznie później przez 
św. Tomasza z Akwinu i jego ucznia Jana z Paryża. Jeśli przywołamy nadto treść 
poszukiwań koncyliarystów, zwłaszcza Pierre’a d’Ailly’ego i Jean’a de Gerson’a 
w odniesieniu do uprawnienia do ferowania orzeczeń wobec „występnego papie
ża”, osobliwie „popadającego w herezję”54, to wcześniejsze koncepcje ukażą się 
nam w swej wielości, ale też w całej złożoności. Nie dość bowiem, że były one 
zasadniczo ześrodkowane na uzasadnieniach akcentujących umowną więź łączą
cą władcę z poddanymi, eksponowaną nie tylko przez Pole’a i Starkey’a, ale także 
przez Szkota Johna Maira (Majora), to dodatkowo akcentowały więzi zobowiązań 
umownych oraz ewentualnie wzajemnych przyrzeczeń, a określając normatywny 
punkt odniesienia dla poczynań władców, eksponowały związanie ich woli prawem 
Bożym objawionym w Piśmie i w naturze, „prawym rozumem” i - co bodaj naj
ważniejsze, choć jedynie ewentualnie - pozytywnym prawem kraju, mierzyły po
czynania władców miarami znajdowanymi w tych „warstwach normatywnych” lub 
w porozumieniach, wyraźnie określając warunki ewentualnej detronizacji władcy. 
U wielu wyznawców tej starszej koncepcji, wciąż żywej w Kurii Rzymskiej, mo
ment detronizacji mógł się jednak wiązać z ewentualną akcją papieża jako straż
nika ładu normatywnego, jedynie objawionego lub naturalnego, rozpoznawanego 

iż jeśli władca neguje prawdziwą religię, to przestaje korzystać z władztwa i może spotkać się 
z oporem poddanych, biernym jednak tylko, „oporem w sumieniu”. Teraz twierdzono jednak, iż 
w sytuacji, gdy władca przyjmuje odmienną religię pasywny opór nie jest wystarczający, władca 
narusza bowiem Słowo Boga, staje się sługą szatana i musi spotkać się z oporem czynnym, przy 
użyciu siły (przemocy), czego nie uzasadnia jednak naruszanie przez niego li tylko wolności 
lub majątku poddanych; obrona prawdy religijnej, a nie osób (choćby życia) lub dóbr material
nych poddanych stawała się racją obowiązku stawienia czynnego oporu występnemu (religijnie 
w istocie) piastunowi władztwa.

53 Zob. zwłaszcza Q. Skinner, TheFoundations..., t. II, s. 222-223.
54 Tamże, s. 227.
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przez przyrodzony rozum człowieka. Spór o prymat nauczycielski i jurysdykcyj
ny papiestwa, trwający już przez kilkadziesiąt lat, przy powiązaniu go z obstawa
niem cesarza Karola V (i - ogólniej - najmocniejszej wówczas w Europie dynastii 
Habsburgów) przy wyznaniu katolickim, znacznie jednak osłabiał ten styl myśle
nia, skoro przeciwnicy papiestwa wciąż dowodzili, że prymat ten uzasadnia w isto
cie realizację „interesów doczesnych” papiestwa. Poszukiwania podejmowane 
przez Ponęta i innych uchodźców z rekatolicyzowanego kraju pozostającego pod 
panowaniem Marii I zmierzały w innym kierunku, a ich treść łączyła się nie tylko 
z potrzebą teoretyczną, ale także z koniecznością „zaprowadzenia porządku” już 
bez udziału papiestwa, nieodwołalnie usuniętego z pola zainteresowania protestan
tów. Zauważmy wreszcie, że przejęcie tronu przez Marię Tudor zmieniło sytuację 
polityczną i religijną w Anglii; że wielu przywódców reformacji (także Ponęt) uda
ło się na kontynent, nie od razu jednak radykalnie zmieniając nastawienie, skoro 
np. wyprawa Wyatta na Londyn, wsparta przez część środowisk protestanckich, nie 
była przez nich usprawiedliwiana, lecz traktowana jeszcze jako niedopuszczalna 
rebelia55. O ile John Knox56, Richard Sampson57 58 i John Styrpe oceniali początko
wo panowanie Marii jako sprawiedliwą karę zesłaną przez Boga w odpowiedzi na 
nasze słabości™', a każdy z nich wzywał do trwania przy wyznaniu protestanckim, 
cierpliwego czekania na interwencję Boga w nadziei zakończenia zesłanej przez 
Niego kary i przyzwalał na bierny jedynie opór, to około 1554 r. nastawienie to 
uległo zmianie: w wypowiedziach Szkota Knoxa pojawiło się już przyzwolenie na 
opór czynny. Jak wykazał Skinner, już w publikowanych w latach 1552-1554 ko
mentarzach Kalwina do Dziejów Apostolskich można odnaleźć ślad tego kierunku: 
teza (obecna także u Knoxa, Ponęta i Goodmana), iż Boga należy raczej słuchać niż 
ludzi, jest bowiem uzupełniana wywodem na temat „bożego urzędu”, który winien 
być sprawowany przez takich jedynie ludzi, którzy także są „boży”. Ślad wiedzie 
więc w kierunku zapowiadanym m.in. przez Cycerona, odróżniającego urząd i jego 
piastuna, dopełnianym jednak tezą, iż skoro piastun obejmuje lub sprawuje „boży 
urząd”, to zobowiązany jest dostosować się do wymagań „instytucji” mającej boską 
proweniencję, a jeśli tego nie czyni, nie zasługuje na jego objęcie lub sprawowanie, 
jest bowiem tylko „osobą prywatną”, nikim więcej, jak tylko zwykłym człowiekiem. 
Konkluzja jest znacząca: skoro władca nie realizuje zadań właściwych „boskiemu” 
urzędowi i traci go, to sprzeciw wobec niego jest równoznaczny tylko ze sprzeci
wem wobec osoby niesprawującej już urzędu; przy uwzględnieniu tego stwierdze
nia staje się zrozumiały wniosek, iż możliwe jest faktycznie żądanie nienaruszania 

55 Zob. szerzej: J. W. Martin, Religious Radicalism in Tudor England, London 1989, oraz 
English Humanism: Wyatt to Cowley, red. J. Martindale, London 1985.

56 Zob. zwłaszcza: J. Knox, The Works of John Knox, red. D. Laing, t. Ill, Edinburgh 1846- 
-1864, s. 328.

57 Original Letters, b.r. i m.w., 1.1, s. 175.
58 J. Styrpe, Ecclesiastical Memorialls, t. 1, Oxford 1822, s. 231.
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autorytetu króla wówczas, gdy tyran niebędący już królem żąda w swych edyktach 
nieoddawania Chrystusowi należnego Mu hołdu i prowadzenia właściwych mo
dłów; w takim przypadku religia domaga się wręcz stawienia oporu autorowi po
dobnych rozporządzeń59. Choć jednak Kalwin miał się zbliżać do nowego ujęcia, 
to ani on, ani jego zwolennicy na kontynencie nie byli skorzy do przyjmowania 
tezy, jakoby każda jednostka mogła oceniać, czy pojawił się tyran, który utracił 
tytuł, wydając edykt odwodzący od wyznawania Boga i oddawania Mu należnej 
czci. Dostrzeżmy punkt odniesienia wskazywany przez Kalwina (powinność odda
wana czci Bogu i ewentualny sprzeciw wobec niej wyrażany przez autora norm), 
ale zauważmy także brak konsekwencji w rozumowaniu pojawiającym się w la
tach 50. XVI w. na kontynencie. Uwzględnijmy, że sam Kalwin nigdy nie usunął 
z Instytucji... fragmentów wskazujących na istnienie obowiązku posłuszeństwa, 
które przeczą ustaleniom przywołanym przed chwilą. Dodajmy w końcu, że sam 
Kalwin w trzech kazaniach głoszonych jeszcze w latach 60. o histori Melchizedeka 
zakazywał prywatnej jednostce podnoszenia ręki nawet na tych, którzy pozbawiają 
Boga należnych Mu czci i uprawnień, obstając za obowiązkiem posłuszeństwa. Co 
więcej, w wypowiedziach tych niepodobna również odnaleźć przyzwolenia na ak
cję podejmowaną ewentualnie przez całą wspólnotę, a nie przez jednostki.

59 Q. Skinner, The Foundations..., t. II, s. 220. Skinner, określając główny argument zwią
zany z kierunkiem właściwym także Kalwinowi mianem „prywatnoprawnego”, zauważa, że nie 
tylko w ostatnim wydaniu Instytucji... z 1559 r., ale także w nieco późniejszym dziele komen
tującym Księgę Daniela (z 1561 r.), genewski reformator nie tylko przywołuje sprzeciw proroka 
Daniela wobec rozkazów Dariusza, nakłaniających do popełniania grzechów, ale także otwarcie 
orzeka, że taki władca w istocie „automatycznie porzuca swoją ziemską władzę”, wyrzeka się 
tytułu związanego przecież z celami „bożego urzędu”; celami uzasadniającymi istnienie każde
go piastuna tego urzędu. W następstwie owej „własnowolnej rezygnacji” wynikającej ze sprze
ciwu wobec celów istnienia sprawowanego urzędu, poddani nie mogą już traktować władcy jako 
władcy legitymowanego, nie mogą mu już przypisywać autorytetu ani władzy, a stawiając mu 
opór, nie sprzeciwiają się już piastunowi władztwa (tamże).

60 J. Knox, The Works of John Knox, t. III, s. 193.

Niejednoznaczność tę przekraczali kalwińscy autorzy pochodzący z Wyspy. 
Knox ma być tym, który pozostając poza Wyspą, utrzymywał wprawdzie, że re
żim Marii „ujawnia treść sądu Bożego”, ale w obliczu wzmagających się prześla
dowań protestantów godził się już na to, iż wszyscy (w tym królowie i królowe} 
odwodzący od Boga ujawniają diabelską naturę i stają się nieprzyjaciółmi Boga, 
w konsekwencji czego stają się nieprzyjaciółmi miłujących Boga poddanych. Już 
w 1554 r. miał on orzekać, że niepodobna trwać w związku z Bogiem, gdy uzna
je się, naśladuje, a nawet - nie stawiając oporu - wspiera bałwochwalstwo tego 
rodzaju władców60. Wskazując istniejące w królestwie angielskim Urzędy, Zakony, 
a także Urzędy Cywilne uczestniczące w tych obrzydliwościach oraz uznając ich 
piastunów za współuczestników w bałwochwalstwie uprawianym i przez cesarza 
porównywanego do Nerona, i przez królową Marię bardziej „krwawą” od kobiet, 
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z powodu których prześladowany był Jan Chrzciciel, Knox eksponował narusza
nie w rekatolicyzowanej Anglii przez „Krwawą Marię” norm prawa Bożego, zbli
żając się do identyfikacji „autora norm pozytywnego prawa kraju” tak ważnej dla 
Ponęta61. Zmiana, która stanie się udziałem protestantów angielskich, miała zna
czenie decydujące dla myśli kalwińskiej62, ponieważ rozwijając dystynkcję osoby 
i urzędu, przyznawała już możliwość oceniania poczynań władcy, orzekania o jego 
występności, a nawet karania go, gdy nie wypełnia powinności wyznaczających 
istotę jego urzędu, nie czyni bowiem dobra, nie przyczynia się do niego lub odwo
dzi od niego poddanych.

61 Tamże, s. 294.
62 Do innych wniosków, naszym zdaniem błędnych, dochodzi W. K. Jordan {The 

Development of Religious Toleration in England from the Beginning of the English Reformation 
to the Death of Queen Elizabeth, London 1932, s. 54 i n.), eksponujący religijny jedynie wy
miar rozważań snutych przez Ponęta. W. S. Hudson {John Ponęt (15167-1556): Advocate of 
Limited Monarchy, Chicago 1942, przyp. 51, s. 130), powołując się na ustalenia P. Hume’a 
Browna, pomieszczone w jego pracy John Knox (t. I, London 1895, s. 156-157), wskazuje, że 
raczej Szkot Knox niż Anglik Ponęt miał już wyznaczać zasadniczą treść nowego, radykalne
go kierunku w angielskiej myśli protestanckiej, skoro w rozważaniach z lat 1555-1556 miał już 
zadawać pytania nie tylko o to, czy możliwe jest oparcie na normach prawa Bożego panowania 
kobiety, ale także o to, czy urzędom prześladującym wyznawców prawdziwej religii {true reli
gion) należy okazywać posłuszeństw, a wreszcie, czy szlachta {nobility) władna jest stawiać opór 
„Suwerenowi bałwochwalcy” {an idolatrous Sovereign) (J. Knox, The Works of John Knox, 
t. Ill, s. 221-225). Tenże Hudson orzeka jednak, tym razem wbrew Hume’owi Brownowi, że 
Knox nie udzielił jeszcze pełnej odpowiedzi na te pytania i że uczynił to dopiero Ponęt. Do od
miennych wniosków dochodzi C. H. Garrett, zdaniem której pełnej odpowiedzi udzieli dopiero 
Anglik Christopher Goodman, współdziałający w tym względzie z Bullingerem (C. H. Garrett, 
The Marian Exiles..., s. 164).

63 F. Raab sugeruje nawet, że Ponęt skorzystał z „makiawelicznego” sposobu myślenia, któ
ry przedstawił mu Richard Morison, także uciekinier z czasów Marii 1 spotykany w Strasburgu, 
znany nam już dawny przyjaciel... katolików Pole’a i Starkey’a (F. Raab, The English Face of 
Machiavelli. A Changing Interpretation, 1500-1700, London-Toronto 1964, s. 50).

MTakW. S. Hudson, John Ponet..., s. 132.

Nie podejmując szerszych rozważań na temat źródeł teoretycznych stanowiska 
Ponęta, mając jednak świadomość, że pojawiają się w nich elementy znajdowa
ne uprzednio u Greków i Marsyliusza z Padwy, Jana z Salisbury, Johna Fortescue 
i Christophera St Germana, Erazma z Rotterdamu, Thomasa Elyota i Johna Majora, 
wreszcie u Thomasa Smitha, przyjaciela Ponęta z Cambridge i czasów edwardiań- 
skich63, a także u luteranów (osobliwie Melanchtona), wskażmy jedynie, że jego ce
lem było uzasadnienie detronizacji władcy świeckiego, który - jak Maria I - wspie
ra „fałszywą religię”, sprzeniewierza się celowi istnienia sprawowanego urzędu. 
Realizując ten cel, mocniej niż wielu współczesnych, Ponęt oparł się nie tyle lub 
nie tylko na podstawach religijnych, lecz zainteresował się metodami i celami rzą
dzenia64. Wprawdzie przyjął za punkt wyjścia jednoznaczną deklarację, iż to Bóg 
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jest najwyższą władzą, władzą władz i od Niego wszelka władza bierze początek, 
dodając - co równie oczywiste dla chrześcijan - że wszystkie ludy są Jego sługa
mi uczynionymi po to, by Mu służyć i by Go wielbić, w następstwie czego uznał, 
iż wszelkie inne władze są [tylko] Jego urzędami istniejącymi po to, by umacniać 
w każdej jednostce jej nastawienie ku Bogu i używać takich środków, które On 
uznał za sprawiedliwe65, wyeksponował też jednak moc wiążącą „pozytywnego 
prawa kraju”, przesuwając w pewnej mierze namysł z „poziomu teologicznego” na 
„poziom polityczny”; skoro każdy urząd działa ku chwale Boga, to także wszel
kie prawo (w tym „pozytywne prawo kraju”) jest w ostatecznej instancji powiązane 
z przyzwoleniem Boga i ma za podstawę Jego wolę, bo miarą jego obowiązywania 
jest zgodność z regułami przykazanymi przez Boga. Kluczowe w tym względzie 
staje się jednak swoiste „przekierowanie” namysłu na „autora norm pozytywne
go prawa kraju”, następujące w związku z bardziej fundamentalnymi ustaleniami 
dotyczącymi konieczności pokładania ufności w Panu. To prawda, powiada Ponęt 
wAShorte Treatise..., że niekiedy ludzie miast Bogu ufali swemu rozumowi, 
wskutek czego działali gwoli realizacji wymagań swoich żądz nie tylko w sprawach 
prywatnych, ale także w sprawach publicznych, używając rozumu poza właściwy
mi mu granicami. Problem w tym, że - zdaniem Ponęta - rozum jest jedyną racją 
poczynań ludzi tylko wówczas, gdy po raz pierwszy łączą się w zgromadzenie, gdy 
tworzą wspólnoty lub rzeczpospolite (common welthes), mając nadzieję, że będą 
one trwałe i dobrze rządzone. Choć jednak tworzą je, korzystając z rozumu, to dla 
ich trwania rozum nie wystarcza, konieczna jest pomoc Boga, bowiem (ze względu 
na upadłość człowieka) rządzący muszą być ograniczani i wspomagani przez Niego 
jako twórcę powszechnie obowiązującego ładu normatywnego (w przeciwnym ra
zie wspólnoty lub rzeczpospolite ulegają rozpadowi)66. Przecież wprowadzając ład 
do świata, Bóg od początku realizował dzieło porządkowania [działań człowieka] 
i rządzenia nim przez ustanawienie reguły, która określa poczynania [człowieka] 
i ustala, co powinien czynić, a czego unikać. Reguła ta, znana jako „prawo na
tury”, wprowadzona została przez Boga i zapisana w umyśle człowieka. Jednak 
umysł został „ zakłócony ” przez grzech, dlatego reguła została przedstawiona w za
pisie dekalogowym, a po przybyciu Chrystusa-Zbawiciela ujęta w dwóch zdaniach: 
„Że Pana Boga kochać należy bardziej niż wszystko inne, a bliźniego swego jak 
siebie samego ”67. Reguła ustalona przez Boga, obejmująca „całą sprawiedliwość” 
zaszczepioną w umysłach ludzi (jakże blisko znajduje się Ponęt Cycerona, na któ
rego zresztą otwarcie się niekiedy powołuje68, nie dostrzegając różnicy między 
obecnością w sercu i zaszczepieniem reguły w umyśle), określa właściwe sposoby 
służenia i wielbienia Boga oraz wskazuje jedyną drogę utrzymania wspólnoty. To 

65 J. Ponęt, A Shorte Treatise..., s. 52.
66 Tamże, s. 3-4.
67 Tamże, s. 4.
68 Tamże, s. 107-108.
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jest też probierz, również dla władców i dla „autora norm”, właściwego, tj. prawe
go i sprawiedliwego postępowania; probierz uobecniony w prawie natury, tak oczy
wistym i łatwym do pojęcia, że powoływanie się przez kogokolwiek na jego niezna
jomość nie może zwalniać od respektowania go69. Nie jest to jednak prawo natury 
kojarzone, jak przez św. Tomasza (lub - szerzej - chrześcijańskich arystotelików), 
z zespołem gatunkowych skłonności uprzednio pomyślanych przez Boga, określa
jących naturę gatunkową człowieka, a rozpoznawanych przez jego przyrodzony 
umysł ustalający - odpowiednio do skłonności i do celu - zbiór reguł, lecz raczej 
z tym, co Tomasz nazwałby prawem Bożym pozytywnym, sytuowanym obok pra
wa naturalnego. Ponęt wyraźnie przecież podzielał stanowisko zajęte przez Knoxa 
w trakcie słynnego spotkania z Marią Stuart, gdy na pytanie, kto ma interpretować 
treść prawa natury odpowiadał: jedynie Bóg przez swe Słowo, a kto z tą interpreta
cją się nie zgadza, pozostaje w niewiedzy70.

69 Tamże, s. 7 i 35.
70 Zauważmy, że Ponęt przywołuje Cycerona raczej niż św. Tomasza, dyskutując zagadnie

nie prawa naturalnego, ale nawet odwołując się do rzymskiego filozofa, nieznającego przecież 
dorobku refleksji chrześcijańskiej, nie wywodzi wniosków dotyczących uświadamiania sobie 
przez jednostkę treści rozumności (logosu) wspierającej normy prawa naturalnego, nie uzależnia 
poznania prawa naturalnego od treści niezmiennej wpisanej w naturę, choćby treści gatunkowej, 
lecz kojarzy go z treścią objawioną w Dekalogu i przykazaniach Chrystusa (zob. problematycz
ny z tego powodu wywód W. S. Hudsona, John Ponęt..., s. 133-134).

71 Tamże, s. 52.
72 J. Ponęt, A Shorte Treatise..., s. 3.

Zastrzegając więc, że niepodobna uznać także „autora norm” za instancję nie
zależną od Boga, a nawet, iż należy akcentować jego relację do Boga, intymną 
więź łączącągo zNim jako „absolutnym Suwerenem”71, mocniejszą zapewne niż więź 
łączącą z Bogiem władcę, zauważając ponadto, że ze względu na zepsucie rodzaju 
ludzkiego, z uwagi na słabość umysłu człowieka nie jest on zdolny - zdaniem 
Ponęta - samodzielnie kierować sobą i musi posiadać doskonalszego od siebie 
rządcę, którym jest sam Bóg72, winniśmy dostrzec, że to odniesienie wzmacnia
ne jest przez angielskiego protestanta wskazaniem, że cokolwiek Bóg rozkaże jest 
z konieczności sprawiedliwe i prawe (just and right) i jako takie nie podlega dys
kusji; że w Jego rozkazach nie może być niczego niesprawiedliwego ani niepra
wego i że działanie wedle woli Boga jest z tych względów warunkiem sprawie
dliwości i prawości także „pozytywnego prawa kraju”. „Autor norm” musi więc 
honorować wszelkie rozkazy Boga, choćby negowały one ogólne przykazania. 
Przykład Abrahama gotowego zabić na wyraźny rozkaz Boga swego syna, podjąć 
akt jawnie naruszający z konieczności sprawiedliwy i prawy zakaz zabijania, służy 
Ponetowi do uwydatnienia władczej pozycji Boga, różnej od pozycji zajmowanej 
przez jakiegokolwiek ludzkiego prawodawcę, także zatem przez „autora norm”. 
Każdy człowiek popełnia błędy, jego pozycja jest zatem radykalnie odmienna od 
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pozycji Boga, z racji doskonałości niezdolnego do błądzenia. Tymczasem czło
wiek błądzi, co stanowi rację nieusuwalnych podziałów między ludźmi, odmien
ności rozstrzygnięć kolejnych parlamentów, decyzji różnych rad, sprzeczności 
między normami. Nie w woli człowieka należy więc szukać treści niezmiennej 
sprawiedliwości i prawości.

Jeśli uwzględni się treść nauczania św. Pawła, jasno określającego cel istnienia 
wszelkiej władzy: karanie czyniących zło oraz uwagę Ponęta, iż wszelka politycz
na władza i autorytet [...] pochodzą od Boga13, to konieczne się staje wskazanie 
treści dobra wiązanej nieodmiennie z orzeczeniami Boga, rozpoznawanymi przez 
wyznawców „prawdziwej religii”, którzy zmierzają do „wyplenienia zła”73 74. W tym 
przypadku, w związku z przykładem Abrahama, Ponęt wywodzi raz jeszcze, iż 
człowiek w żadnym razie nie może zmieniać ogólnej normy ustanowionej przez 
Boga, która zabrania zabijania. Władca, np. monarcha (bo jego dotyczy wywód, 
a nie „autora norm”, także jednak niezdolnego „przełamywać” ogólnego zakazu 
Bożego), który stosuje przemoc prześladując niewinnych lub wyznawców „praw
dziwej religii”, nie korzysta z władzy pochodzącej od Boga, korzysta natomiast 
z siły, stosuje przemoc nieusprawiedliwioną, zatem nieprawą, wkracza w pozycję 
Boga samego, jedynego „suwerena” zdolnego dyspensować od własnych „norm 
ogólnych”. Przecież - zastrzega Ponęt - władza cywilna jest władzą i rozrządze
niem Bożym, i jest ustanawiana dla pewnej jedynie dziedziny, a nie do ogólnego 
decydowania o wszystkim. Bóg nie przewidział [jej bowiem] jako działającej wobec 
jednej a najważniejszej części człowieka, mianowicie jego duszy i jego sumienia, 
lecz jako działającą wobec pozostałych a najgorszych części człowieka, to jest wo
bec ciała i tego, co należy do jego doczesnego życia. Nawet jednak w odniesieniu 
do ciała i „części gorszych” człowieka Bóg nie ustanowił cywilnej władzy jako ab
solutnej; także w tym względzie zastrzegł dla siebie władzę najwyższą, uzasadnia
jącą podejmowanie działań wobec tych piastunów władzy cywilnej, którzy negując 
powinności, nakłaniają poddanych do popełniania zła. Dlatego Bóg karze występ
nych władców w doczesności, choćby - wyraźny to element krytyczny skierowany 
przeciwko Marii Tudor - nie dając im potomstwa. Co więcej jednak, zachowując 
nie tylko władzę nad sumieniami, ale także ostateczną władzę nad ciałami, uwalnia 
On poddanych od występnego, tyrańskiego władcy, od jego władania, jak uczynił 
wobec Izraelitów, wyprowadzając ich z ziemi faraona75, albo wspiera tych, którzy 
sprzeciwiają się rozkazom tyrana, broniąc ich przeciwko niemu (jako hipokrycie 
i nienaturalnemu ojcu) i jego niewinnych poddanych76.

73 Tamże, s. 40.
74 Tamże, s. 49-50.
75 Tamże, s. 48.
76 Tamże, s. 49.

Rozważania Ponęta nie prowadzą nas jeszcze w kierunku „poziomu polityczne
go”; raczej pozostawiają w kręgu prowadzonych dotąd przez protestantów ustaleń 
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o niepodległości sumień indywidualnych (nad którymi wyłączną władzę ma spra
wować Bóg), względnej podległości ciał decyzjom doczesnych władców świec
kich i oczekiwaniu na ewentualną ingerencję Boga zwróconą przeciwko występ
nym władcom. Jednak wprowadzają już w jego zasadnicze, „polityczne” ustalenia, 
skoro na nich opiera Ponęt zarzuty formułowane wobec dwóch kierunków: z jed
nej strony wyrzuca anabaptystom, że nie uwzględniają w ogóle posłuszeństwa 
władcom świeckim, z drugiej „papistom”, że żądają bezwzględnego i bezwarunko
wego posłuszeństwa każdej decyzji podejmowanej przez władców, łącznie z decy
zjami o prześladowaniu ciał niewinnych ludzi wyznających „prawdziwą religię”. 
Pierwsi, nie pamiętając, że człowiek dotknięty jest grzechem pierworodnym, dążą 
do zbudowania wspólnoty obejmującej ludzi doskonałych, nieskażonych grze
chem, przecząc tym samym podstawowym przeświadczeniom chrześcijańskim, bo 
zapowiadają budowę Królestwa Bożego na ziemi. Drudzy, przeciwnie, mają ludzi 
za niezdolnych do trwania w bezpośredniej więzi z Bogiem inaczej, jak dzięki za- 
pośredniczeniu w rozmaitych (świeckich i duchowych) doczesnych wspólnotach, 
określając czysto ludzkimi środkami poruszenia ich sumień i ciał. O ile anabapty
ści udoskonalają człowieka mimo jego Upadku, o tyle „papiści” nie dopuszczają 
możliwości usprawiedliwienia przez wiarę. O ile pierwsi fałszują chrześcijańską 
koncepcję wolności, przewidując możliwość wzniesienia „królestwa cnoty”, o tyle 
drudzy negują tę koncepcję, żądając bezkrytycznej podległości każdemu władcy 
świeckiemu i kwestionując możliwość istnienia człowieka usprawiedliwionego 
wprost przez Boga77.

77 Tamże, s. 50.

Pomijając osobliwość zarzutu formułowanego wobec „papistów”, winniśmy 
dostrzec jego znaczenie: Ponęt wytyka katolikom nadmierną uległość wobec wład
cy świeckiego wynikającą, jak się wydaje, z braku kryteriów pozwalających oce
niać jego poczynania, a co za tym idzie niemożność uzasadnienia lub niechęć do 
uzasadniania oporu względem niego i to nawet oporu biernego. Wydaje się też, że 
atak Ponęta kierowany jest przeciwko „papistom” nie tyle jako poddanym królowej 
Anglii, ile jako „poddanym politycznym” biskupa Rzymu jako absolutnego władcy 
politycznego, a tylko „wtórnie” poddanym królowej Marii podlegającej dyspozy
cjom rzymskim. Warte zaznaczenia jest także to, iż Ponęt kojarzy tę bezkrytyczną 
wręcz uległość „papistów” z wyrzeczeniem się „wolności chrześcijańskiej”, jakby 
zakładał, że rzymscy katolicy nie należą do powszechnego Kościoła katolickiego 
dobrowolnie, nie należą doń z wyboru sumień. Atak ten jest interesujący z jednego 
jeszcze, ogólniejszego, nie tylko czysto polemicznego względu. Ponęt wskazuje, że 
jak ciało ludzkie spinane jest i połączone we właściwej relacji przez ścięgna (si- 
news), tak każda wspólnota (commonwealth) jest połączona i utrzymywana w do
brym porządku dzięki posłuszeństwu. Wydawać by się mogło, że o ile anabapty
ści niweczą wszelką wspólnotowość, eksponując nieograniczoną wolność, także
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swobodę sprzeciwu wobec piastunów władztwa politycznego, o tyle „papiści”, 
w związku z bezkrytycznym posłuszeństwem wobec nich, mogliby trwać w dosko
nałej wspólnocie posłusznych. Nie takie są jednak wnioski protestanckiego kryty
ka: powodem nieporządku może być równie dobrze posłuszeństwo zbyt ograniczo
ne (a właściwie jego brak), jak i zbyt daleko posunięte. Jeśli jakiś chrześcijański 
władca używa sakramentów gwoli poprawy swych niedoskonałości, a nie należy 
do Kościoła rzymskiego, wówczas „papiści” - powiada Ponęt - nazywają go here
tykiem, odmawiając mu posłuszeństwa; jeśli natomiast należy on do ich Kościoła, 
to mimo występności okazują mu posłuszeństwo, a nawet nazywają „prawdziwym 
sługą Chrystusa”78 79. W istocie ich postępowanie jest błędne tak z powodu zbyt sła
bego napięcia posłuszeństwa, jak i z powodu nazbyt dalekiego jego zasięgu: w każ
dym przypadku „papiści” błądzą, nie dostrzegając znaczenia tego, co dla Ponęta 
wydaje się najistotniejsze, mianowicie apelu do indywidualnego sumienia jako ra
cji posłuszeństwa, warunkującego porządek i trwałość wspólnoty o tyle, o ile jest 
ono przez nie uzasadnione. Przypisuje on „papistom” nastawienie wynikające z ho
norowanego przez nich bezwzględnego posłuszeństwa, ale tylko władcy świeckie
mu należącemu do ich Kościoła; nastawienie do respektowania każdego orzeczenia 
takiego władcy (powiadamy raz jeszcze: kojarzonego osobliwie z samym papieżem 
jako władcą świeckim daleko bardziej niż zwierzchnikiem duchowym), choćby 
przeczącego rozkazom samego Boga albo nawet - jak Kajfasz lub Herod - otwar
cie zwróconego przeciwko samemu Bogu. Ponęt znów wraca tym samym do zna
nego nam już argumentu, iż każdy człowiek z racji swej niedoskonałości błądzi, 
tym razem przypisując błądzenie tak papieżowi, jak i wszystkim jego poddanym, 
niezdolnym - mimo popełnianych przez ich zwierzchnika błędów - do oceny jego 
postępowania. Bliskie katolikom oczekiwanie na orzeczenie przez papieża jako 
najwyższego autorytetu dysponującego jurysdykcyjnym prymatem o występności 
władcy jest także skażone błędem, jako że łączy się z apelem do tego, który sam 
błądzi i sam jest zwierzchnikiem politycznym, któremu - jako człowiekowi, a nie 
Bogu przecież - bezkrytycznie podporządkowują się; nawet wówczas, gdy błądzą
cy papież neguje bezwzględnie wiążące normy ustalone przez Boga, gdy katolicki 
władca świecki (jak Maria Tudor) neguje bezwzględny zakaz zabijania. Słusznie 
zatem katolicy podporządkowują się zwierzchnikowi, bo przecież człowiek musi 
być posłuszny władzy, tracąc jednak miary pozwalające ocenić poprawność jego 
zachowań, nie wiedzą już, co jest dobrem, a co złem, a co za tym idzie nie wiedzą, 
czy zwierzchnik broni dobra i cnoty, a karze zaś zło i wady, czy postępuje on słusz
nie czy popełnia śmiertelny grzech13.

78 Tamże, s. 49.
79 Tamże, s. 50-51.

Gdy uwzględnimy fakt, iż Ponęt stale odwołuje się do prześladowań dokony
wanych za panowania Marii Tudor jako aktów skierowanych przeciwko sformu
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łowanemu przez Boga zakazowi zabijania, to jego teza może się wydać proble
matyczna, biorąc pod uwagę prześladowania z czasów Henryka VIII. Ponęt nie 
dostrzega jednak tej problematyczności, wie bowiem, że prześladowania Marii nie 
są skierowane przeciwko „papistom”, jak Henrykowe, lecz przeciwko tym, którzy 
wyznają „religię prawdziwą”; nie są więc skierowane przeciwko wrogom kraju, 
lecz przeciwko tym, którzy pragną pogłębić niezależność Anglii i dlatego nie są 
w stanie pogodzić się nie tylko z katolicyzmem królowej, ale także z jej związkiem 
z obcymi potęgami katolickimi: papiestwem i cesarstwem.

Prześladowania Marii wiążą się więc z wnioskiem o kapitalnej wadze w roz
ważaniach angielskiego protestanta z 1556 roku: jeśli piastuni władzy cywilnej na
kazują ci obrażać Boga, chwalić bałwany, zabijać niewinnych, walczyć przeciwko 
swemu krajowi, oddawać im łub pożyczać wszystko, czego sobie zażyczą, myśleć 
o podporządkowaniu lub zniszczeniu twego kraju [...], nie wolno ci tego czynić, 
lecz powinieneś pozostać bezczynny, jest to bowiem zło i Bóg (jako Zwierzchnia 
i Najwyższa Władza) nie dozwala ci tego czynić. Przecież Boga należy bardziej 
słuchać niźli jakiegokolwiek człowieka, szczególnie niźli władcę, który nasta- 
je na dobra i osoby poddanych, na ich kraj, a nawet otwarcie występuje przeciw
ko Bogu, byle zaspokoić żądania innych władców świeckich, już to papieża, już 
cesarza i króla Hiszpanii80 81. Kto tego nie dostrzega, kto - zgodnie z nastawieniem 
„papistów” - nawołuje do bezkrytycznego posłuszeństwa takiemu błądzącemu 
władcy albo poddaje mu się, nie stawiając oporu biernego, ten podporządkowuje 
się komuś, kto przypomina już to faraona, już to Saula, władcę „zewnętrznego” 
lub „własnego” narodu wybranego negujących Boże przykazania. Choć Ponęt nie 
głosi jeszcze otwarcie uprawnienia do czynnego oporu, a przywołując przykłady 
chrześcijan prześladowanych za odmowę wykonania rozkazu niechrześcijańskich 
cesarzy rzymskich, wciąż zdaje się ukazywać tylko racje na rzecz oporu biernego, 
to już w tych jego wywodach znajduje się zalążki bliskiej mu, bardziej radykal
nej koncepcji uzasadniającej uprawnienie do oporu każdej jednostki. Wszak prote
stancki autor odwołuje się do sumienia, relacjonuje wolne sumienie człowieka do 
Boga jako autora norm powszechnie i bezwzględnie wiążących, jedynego władne
go dyspensować od takich norm oraz - wniosek „z większego na mniejsze” - od 
norm ludzkich, od „pozytywnego prawa kraju”, choć w tym przypadku Bóg mógł
by także działać za pośrednictwem „autora norm”.

80 Tamże, s. 52.
81 Tamże, s. 14.

5. Hudson, kojarząc Ponęta z Platonem, wskazuje, że zdaniem obu myślicie
li „prawdziwe zdrowie” nie może być zachowane w ciele politycznym i podob
nym do niego ciele ludzkim, gdy poszczególne członki nie będą należycie spełniać 
swych funkcji w pełnej harmonii z innymi; harmonii - dodałby Ponęt - przewidzia
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nej przez Boga jako twórcę ludzkiej natury, nieczyniącego wszak każdej jednostki 
odrębną, nakierowaną na działania podejmowane dla siebie, ale nastawiającego ją 
raczej na współdziałanie z innymi, na kojarzenie celów realizowanych przez sie
bie z celami realizowanymi przez innych, na spotykanie własnych potrzeb z po
trzebami innych, na tworzenie mocnych wzajemnych więzi przyjaźni81. Może się 
jednak wydawać, że Ponęt nawiązuje nie tyle do tradycji platońskiej, ile do popu
larnej wówczas wśród katolików tradycji arystotelesowskiej, skoro nie tylko zbliża 
się do tezy o wspólnej gatunkowi naturze, ale nadto dopowiada, że rządzący taką 
„wspólnotą przyjaciół” winien otaczać opieką domostwo każdej jednostki, nawet 
ubogiej, wykonywaną przez nią pracę, jej zapobiegliwość, a nawet wspomagać jej 
trud, będąc niby słońce nigdy nieustające w rozświetlaniu planety ani nie „zabiega
jące o swoje dobro”, lecz raczej o dobro mu podlegających82. Podobna powinność 
trudzenia się około dobra innych i całej wspólnoty ciąży na każdej jednostce, sko
ro miłość do Boga, miłość do kraju i rzeczypospolitej, wreszcie - jednak na trze
cim dopiero miejscu - miłość do poszczególnych jednostek (love their country, and 
the whole common wealth before any member of it) mają nimi powodować83. Trzy 
kierunki miłości uporządkowane hierarchicznie mają także znaczenie dla Ponęta: 
władca polityczny nie jest już odrębnym przedmiotem miłości, jest więc sytuowany 
- podobnie jak każdy inny członek wspólnoty - jako jednostka, prawda: jednostka 
najważniejsza, skoro szczególnie wiązana z krajem i rzecząpospolitą, głowa nawet 
rzeczypospolitej, jednak głowa nieoddzielna od pozostałych części jednego ciała84.

82 Tamże, s. 95-96.
83 Ludzie powinni mieć też większy respekt dla swojego kraju niż dla swojego księcia, więk

szy dla rzeczpospolitej niżli dla jakiejkolwiek osoby (to the common wealthe, than to any one 
person), ponieważ kraj (the country) i rzeczpospolita (common wealth) znaczą więcej niż król. 
Dlatego zaraz po umiłowaniu Boga, winien każdy człowiek kochać swój kraj i całą rzeczpospo
litą z wyprzedzeniem miłości wobec każdego z jej członków, niezależnie od tego, czy byłby nim 
król, czy książę (bez względu również na to, jak wielcy by oni byli), jako że także oni są tylko jej 
członkami (tamże, s. 61-62).

84 Tamże, s. 61.

Te ustalenia Ponęta, unaoczniające pozycję władcy jako elementu większej ca
łości, za jej pośrednictwem jedynie stającego się odmiennym od innych członków 
organizmu obiektem ewentualnej miłości, ponownie nakierowują na prezentowa
ne już roztrząsania na temat granic aktywności politycznego władcy. Wiemy już 
z wcześniejszych analiz, że zdaniem autora A Shorte Treatise... człowiek z racji 
upadłości moralnej i intelektualnej, będącej następstwem grzechu pierworodnego, 
nie jest w stanie samodzielnie sobą kierować, że forując swój rozum jako jedyne
go lub głównego przewodnika, niejako „kosztem Boga” doprowadza, owszem, do 
zawiązania pierwszego zgromadzenia, nie może jednak ustalić fundamentu trwało
ści rzeczypospolitej. Ponęt wskazuje jednak, że był czas, gdy nie istniał żaden rząd 
i ludzie żyli „w stanie natury”; tak miało być przed Potopem, gdy Bóg „oczekiwał 
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od ludzi posłuszeństwa” i nie ingerował w ich zachowania. Jego „oczekiwanie” nie 
było jednak zasadne, gdyż ludzie, negując naturę ustanowioną przez Boga, skut
kiem własnej grzeszności zaczęli występować przeciwko sobie; ich występność sta
ła się więc powodem zesłania na nich kary przez zagniewanego Boga85. Po Potopie 
nie był On już równie cierpliwy ni łagodny i jął umacniać poczucie powinności 
w stworzeniu86, nadał więc człowiekowi możność ustanawiania rządu oraz ustala
nia i egzekwowania prawa, pozwalającą rządzącym na karanie występnych w imie
niu wspólnoty, stosowanie sankcji jako instrumentu nacisku na każdą z jednostek 
i narzędzia zmuszania ich do realizowania swych sprawiedliwych przykazań87 88. 
Władza polityczna została ustanowiona i wprowadzona przez Boga wśród ludzi 
gwoli realizowania sprawiedliwości, po to, by każda jednostka spełniała swe po
winności wobec Boga i wobec innych ludzik jej ustanowienie po Potopie zdaje się 
być racją ewentualnej (i wówczas dopiero spełnianej) harmonii oczekiwanej przez 
Boga. Możemy spekulować, na ile Ponęt nawiązuje tu do rozważań św. Augustyna, 
na ile człowiek dzięki Bogu „odzyskiwał” po Potopie swoją naturę, na ile „odra
dzał” w sobie dobro wprowadzone weń przez Stwórcę. Warto jednak odnotować tę 
„dwoistość” poszukiwań Ponęta, ponieważ rzutuje ona na niejednoznaczność jego 
refleksji na temat źródeł rzeczypospolitej i na jego myślenie o źródłach autorytetu 
i władzy politycznej oraz formy i sposoby ich właściwego sprawowania.

85 W związku z tymi uwagami pozostaje kolejny atak Ponęta na anabaptystów, przyjmu
jących istnienie „złotego wieku” przed Upadkiem człowieka, w którym miała jakoby istnieć 
wspólność dóbr, oczekujących zarazem na jego przywrócenie mimo zmazy, jaka dotknęła czło
wieka, mimo jego konfliktowości i grzeszności (tamże, s. 70).

86 Tamże, s. 7.
87 Tamże, s. 52.
88 Tamże, s. 22.
89 Tamże, s. 10.
90 Tamże, s. 8.
91 Tamże, s. 61.

Choć zarówno autorytet, jak i władza (authoritie and power), możność stano
wienia prawa i możność jego wykonywania (dystynkcja zaznaczana przez Ponęta), 
pochodzą ostatecznie od Boga89, a nie od ludu, to Bóg z pewnością nie określił 
formy rządów, lecz pozostawił ją decyzji ludu (the discretion of the people)90. By 
wzmocnić tę tezę, ukazać jednak nie tylko zależność formy rządu od decyzji ludu, 
ale i pochodzenia od niego (choć ostatecznie od Boga) władztwa sprawowanego 
w każdej formie, Ponęt - podobnie jak współczesny mu Szkot John Major - prze
konuje z jednej strony, iż wspólnota jest „wyższa” od króla (common wealthe is 
a degree above the king)91, z drugiej zaś, ważniejszej, iż królowie, książęta i władcy 
sprawują autorytet ludu (authoritie of the people) deklarując i kształtując (testifie) 
wszelkie prawa, formułując orzeczenia i ustalając kierunki działań (Policie). W nie
których miejscach i krajach mają oni obszerniejszy i szerszy autorytet (authoritie), 
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w innych mniej obszerny. W niektórych też miejscach lud nie przekazał tego auto
rytetu (this authority) nikomu, lecz zachował go i sam go sprawuje92. W każdym 
przypadku, niezależnie zatem od formy rządów, lud jawi się jako pierwotny de
pozytariusz pochodzących od Boga autorytetu i władzy, i od jego woli zależy 
- w związku z wyborem formy rządów - czy kto inny (jako przezeń wyposażony 
w autorytet) będzie sprawował autorytet, czy też lud będzie go wykonywać samo
dzielnie. Zatem nie tylko istnienie, ale także „rozmiar” autorytetu upoważnianego 
władcy zależeć miał od decyzji ludu, od tego, jaką wybierze on formę rządów93 94.

92 Tamże, s. 106-107.
93 Warto raz jeszcze przypomnieć, że każda forma rządów i każdy autorytet zmierza z woli 

Boga do jednego celu, mianowicie do utrzymania sprawiedliwości, dobra i pożytku całej wielo
ści, a nie tylko do pożytku zwierzchnika lub panującego (superour orgovemours) - (tamże, s. 9), 
z czym powszechnie kojarzy się w literaturze sprzeciw Ponęta wobec tzw. tendencji absoluty- 
stycznej, odnoszący się w szczególności do rozważań poświęconych autorytetowi papieskiemu, 
nierozciągającemu się m.in. na uprawnienie do unieważniania małżeństw z naruszeniem miar 
sprawiedliwości (norm, przykazań) ustanowionych przez Boga w objawionym przezeń i uobec
nionym także w normie prawa natury zakazie cudzołóstwa (zob. zwłaszcza tamże, s. 25).

94 Tamże, s. 25-26.

W oparciu o te ustalenia, Ponęt omawia dwa rodzaje władców (królów, ksią
żąt). Do pierwszej grupy należą władcy, którzy mogą sami stanowić prawa pozy
tywne, dzięki temu, że całe państwo i ciało ich kraju (whole state and body of the
ir country) przekazało im tę możność, rezygnując z [samodzielnego] wykonywania 
tego autorytetu: ci nie mogą być porównywani z tyranami raczej niż królami, jaki
mi byli Dion, Filip czy Aleksander, którzy czynili co tylko chcieli i dzielili kraje we
dle swego widzimisię. Drugą grupę tworzą ci, którym lud nie przekazał podobnego 
autorytetu, zachowując go dla siebie, jak w przypadku tzw. państwa mieszanego 
(mixte state)99. Dystynkcji tej towarzyszą uwagi na temat tzw. spraw obojętnych; 
uwagi istotne, bo uszczegóławiające ustalenia dotyczące granic autorytetu: skoro 
celem każdego piastuna autorytetu jest realizacja Bożej sprawiedliwości, a naru
szanie jej miar jest sprzeczne z wymaganiami stawianymi każdemu prawodawcy 
i - zapewne - każdemu, kto korzysta z władzy pochodzącej ostatecznie od Boga, 
to gdy lud przekazuje autorytet jednostce, nie może ona przecież rządzić jedynie 
wedle swej woli, zbliżałaby się bowiem do stanowiska tyrana podobnego Filipowi 
Macedońskiemu i Aleksandrowi Wielkiemu. To prawda, że w sprawach obojętnych 
(matters indifferent), to jest takich, które same w sobie nie są dobre ani złe, przy
kre ani przyjemne, istnieje następująca zasada: Królowie i Książęta, którym ludy 
podporządkowane przekazały autorytet (have given their authoritie), mogą usta
nawiać prawa i zwalniać z ich respektowania. Jednak w sprawach nieobojętnych 
(in matters not indifferent), powiązanych z dobrem i korzyścią wspólnoty (common 
wealth), nie mogą oni postępować w podobny sposób (mimo posiadanego autory
tetu), nie mogą naruszać praw ich dotyczących ani zwalniać z ich respektowania.
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Książęta są przecież ustanawiani po to, by czynić dobro, a nie po to, by czynić zło; 
by wypleniać zło, a nie poszerzać jego rozmiary; by dawać przykład dobrze czy
niąc, a nie stawać się siewcami zła; by chronić dobra i pożytek poddanych, a nie 
naruszać je i niszczyć95.

95 Tamże, s. 26.
96 Tamże, s. 43.
97 Tamże, s. 23-24.
98 Tamże, s. 78.
" Zob. w szczególności M. S. Kempshall, The Common Good in Late Medieval Thought, 

Oxford 1999, zwłaszcza s. 4 i n.

Odwołując się do ustaleń na temat ładu normatywnego objawionego przez 
Boga i ujawnionego jako prawo natury w ludzkich umysłach, znajduje Ponęt co 
najmniej dwa istotne punkty odniesienia dla woli każdego piastuna autorytetu 
i władzy, zapewne każdego ludu i każdego rządzącego niezależnie od formy rzą
dów. Po pierwsze, głosząc, że autorytet i władza zostały ustanowione przez Boga 
po Potopie, by wzmocnić respekt dla prawa Bożego i prawa natury, a nawet wyka
zując, iż władający mają wykonawać prawo Boże, a nie zwalniać od jego respek
towania, Ponęt wiąże wolę każdego piastuna autorytetu i władzy sprawiedliwymi 
z konieczności normami pochodzącymi wprost od Boga96 97. Widzieliśmy znaczenie 
tej tezy w związku z krytyką występnych papieży, dostrzegamy je jeszcze wyraź
niej, gdy Ponęt poucza, iż nie ma mocy prawnej norma, która przeczy przykaza
niom Boga: mówienie, że jakiekolwiek stworzenie jest [...] mądrzejsze od Boga, 
bardziej od Niego sprawiedliwe, bardziej niż On roztropne i umiarkowane, czymże 
innym jest jak nie bałwochwalstwem?91.

Drugie ograniczenie ujawnia „polityczny” kierunek poszukiwań, naprowadza
jąc nie tyle na kwestię relacji piastuna autorytetu lub władzy do Boga, ile na zagad
nienie „dobra i korzyści” rządzonych, dokładniej „całego ludu”: książęta - piszę 
Ponęt - są ustanawiani dla dobra i korzyści ludu, a nie dla jego niszczenia, dla 
podrzymywania dobra wspólnego (common wealtheś), a nie dla negowania go98. 
Argument ten jest też bliski zwolennikom tradycji arystotelesowskiej, w tym kato
likom ze szkoły w Salamance, nawiązującym do ustaleń św. Tomasza. Warto jed
nak zważyć, że u arystotelików próbujących powiązać ten argument z neoplatońską 
tezą dotyczącą hierarchii dóbr, pojawia się przekonanie o dobru wspólnym stwo
rzenia jako - oprócz Boga - dobru najwyższego rzędu oraz o istnieniu niesprzecz- 
nych z tamtym dóbr poszczególnych społeczności politycznych; przekonanie, które 
zasadniczo nie dopuszcza możliwości „rozerwania” hierarchii dóbr, wydzielenia 
z niej dobra społeczności i postawienia go mimo dobra wyższego rzędu99. Ponęt, za
pewne zdając sobie z tego sprawę, przekonuje w istocie w duchu arystotelsowskim, 
że naturalnym jest działanie władcy na rzecz dobra wspólnego rządzonej społecz
ności politycznej w związku z wyższym od niego dobrem; że podejmowanie przez 
rządzącego działań przeciwko dobru podległej mu społeczności przeczy również 
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tamtemu, wyższemu dobru stworzenia. Pomijając kwestię bodaj najbardziej fun
damentalną: czy określone wyznanie koresponduje z właściwą wizją niesprzecz- 
nego dobra, pomijając także drugie istotne zagadnienie - kto miałby rozstrzygać 
o tym, które wyznanie jest dobre, warto wskazać, że Ponęt zbliżał się do rozstrzy
gnięcia innego problemu. Problem ten dotyczył „ufundowania dobra wspólnego” 
w ludzie, powiązania go z nim jako „podmiotem” dobra, zdolnym rozpoznać jego 
treść, nie identyfikowanym jednak jako wspólnota obejmująca wiele pokoleń się
gających momentu ustanowienia przez samego Boga Kościoła powszechnego jako 
całości przekraczającej i obejmującej każdą chrześcijańską (i dlatego należącą do 
Kościoła) społeczność polityczną. U każdego myśliciela protestanckiego w tym 
miejscu rozumowania pojawiał się zasadniczy problem braku jednego, uniwersal
nego Kościoła, pojmowanego jako „całość powszechna”, skupiona wokół jednego 
podmiotu czerpiącego legitymację nie od jej członków, lecz z ciągłości „wyposaże
nia” w nią św. Piotra przez samego Chrystusa. W problematycznym ujęciu, wciąż 
bliskim autorom katolickim, jednostki tworzące tę całość nie odgrywały wielkiej 
roli, ich relacje względem dobra, które przekraczało i określało treść dobra ich spo
łeczności politycznej, określane były jako przynależność do istotniejszej od nich 
całości. „Moment indywidualistyczny”, tak ważny w relacji do Boga charaktery
stycznej dla ujęcia protestanckiego, problematyzował rozwiązanie katolików, co 
jednak znacznie ważniejsze, czynił rozważania o „ludzie”, o całości już nie po
wszechnej, ale partykularnej, określanej nie przez powiązanie z jednością wszech
rzeczy zapośredniczonej przez relację do Kościoła sięgającego aktu oparcia go na 
Piotrze-Skale, lecz przez związek indywidualnych wierzących z Bogiem i Jego 
Słowem, zbliżał Ponęta do ujęcia coraz bardziej popularnego w następnych dziesię
cioleciach, eksponującego „podmiotowy”, by nie rzec indywidualny lub jednostko
wy, aspekt ludu. „Apersonalne” ujęcie, powiązane z nastawieniem organistycznym, 
zachowującym wagę w rozważaniach katolików, prowadziło go do zaznaczania, iż 
konsekwencją tego nastawienia jest istnienie nie tyle „organicznej całości politycz
nej” wpisanej w „organiczną całość wszechrzeczy” (przekraczającą tamtą i okre
ślającą), ile całości o wyraźniej personalnym walorze, nieskładającej się z wielu 
pokoleń należących zarazem do społeczności politycznej i pośredniczącej między 
nią i Bogiem całości eklezjalnej. Ujęcie to prowadziło nawet ku eksponowaniu 
znaczenia danego, aktualnie żyjącego pokolenia, ściślej nawet: jednostek na nie się 
składających, kosztem całości wciąż identyfikowanej przez odniesienie do tego, co 
dawne, choćby do aktu założenia Kościoła jako całości większej od każdej społecz
ności politycznej, większej od danego pokolenia tworzącego aktualnie powszechny 
Kościół i każdą ze społeczności należących. Kłopoty wynikające z przyjęcia no
wego, odmiennego nastawienia „przekładały się” na ustalenia dotyczące aktualnej 
woli (a co ważniejsze sumień) tych, którzy tworzyli lud. Wydaje się, że Ponęt je 
uwzględniał, gdy wykazywał (powołując się skądinąd na autorytet dawnych praw
ników, a moglibyśmy dodać, iż mógłby się też powołać na autorytet dominikanina 
Francisco de Yitorii ze szkoły w Salamance) nieprawość działań papieży, cesarzy, 
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królów i innych panujących dążących bez przyzwolenia ludu (wbrew jego „chce
niu”) do jego zniszczenia100 101 102 103.

100 J. Ponęt, A Shorte Treatise..., s. 26-27.
101 Tamże, s. 28.
102 Tamże, s. 46.
103 Tamże, s. 27.

Stwierdzenie to nie było oryginalne w połowie XVI stulecia, powiedzmy, że 
będzie ono wkrótce bliskie nawet zwolennikom absolutyzmu monarszego (np. 
Williamowi Barclay’owi), było jednak osobliwe u protestanta, jak pamiętamy sta
le kierującego uwagę na intymną więź łączącą władcę raczej niż jego poddanego 
z Bogiem, choćby więź ta wyrażała się w pełnieniu roli „bicza Bożego” chłoszczą- 
cego występnych i grzesznych. Gdy Ponęt wspomina, że jedynie w ograniczonym 
zakresie „spraw czysto administracyjnych” król może dowolnie działać i dyspen
sować przy użyciu stanowionego przez siebie prawa od obowiązków ciążących na 
poddanych, zasadniczo opierając swą aktywność na przyzwoleniu ludu (with the 
consent of the people'0'), to sprawa staje się znacznie trudniejsza, a stanowisko zde
cydowanie bardziej radykalne. Powiada Ponęt: Królowie i książęta powinni, zarów
no ze względu na prawo Boże, prawo natury, prawa ludzkie, jak i ze względu na 
rację dobra (good reason) respektować i szanować prawo pozytywne swego kraju 
(to be obedient and subjecte to the positive law of their country), nie mogą go na
ruszać, nie mogą uchylać się od jego nakazów ani nie mogą poprzez nie zwalniać 
się od posłuszeństwa mu, chyba że twórcy prawa wyraźnie go do tego upoważnią'01. 
Zakaz naruszania „pozytywnego prawa kraju” obowiązuje władcę, gdy legitymują
cy go lud (działający za pośrednictwem dostojnych zgromadzeń całego państwa, 
długich parlamentów itd.'oy) nie nadał mu odpowiedniej władzy w tym względzie. 
Jeśli zważymy, że Ponęt piszę pamflet skierowany przeciwko Marii Tudor, zmie
niającej treść norm ustanowionych przez ciała przedstawicielskie działające za pa
nowania Edwarda VI, dostrzeżemy, iż parlamenty przez nią zwoływane zmieniały 
to, co przyjęto uprzednio. Możemy uchwycić również zasadniczą problematycz- 
ność rozważań angielskiego wychodźcy, jak się wydaje, usiłującego nie wprost 
przekonywać, iż to, co nowe jest w tym przypadku nie tak mocno uzasadnione, jak 
to, co było nowym za czasów Henryka VIII i Edwarda VI lub to, co będzie nowym 
za Elżbiety I.

Mimo zastrzeżeń ukazujących problematyczność propozycji Ponęta, winniśmy 
jednak zauważyć istotne skojarzenie dobra i pożytku ludu oraz „prawa pozytyw
nego kraju”, dwóch elementów naprowadzających na ślad kolejnego ograniczenia, 
rzadko znajdowanego u angielskiego protestanta, piszącego - Przypomnijmy - naj
później w 1556 r. za panowania Marii I Tudor, doświadczonego nie tylko przemia
nami dokonanymi przez Henryka VIII i jego parlamentu, ale także przez Edwarda 
VI i jego protektorów. Zachowując w pamięci wielość przemian prawnych, uderza
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jących nade wszystko w korporacyjne uprawnienia Kościoła, ale w pewnym zakre
sie naruszających także wolności i prawa przynajmniej części katolików i radykal
nych protestantów, zauważmy, że Ponęt podnosi kwestię pierwotnego uprawnienia 
ludu do wyboru formy rządów, mając lud za pierwotnego depozytariusza autorytetu 
i władzy, możności ustanawiania norm i możności ich realizowania z jednej strony 
gwoli wypełniania norm objawionych przez Boga i zapisanych w prawie natury, 
z drugiej zaś gwoli realizowania dobra wspólnego, osobliwie zapewniania trwa
nia danej społeczności politycznej. Te dwa cele, nazwijmy je jurydycznym i poli
tycznym, winny być realizowane nie tylko przez rzeczpospolitą, ale także, a nawet 
przede wszystkim przez rządzących nią ze względu na to, że ich władza pojawiła 
się po Potopie z woli samego Boga. Cele te wyznaczają decydujący kontekst dla 
dalszych rozważań Ponęta, określają istotę każdego zwierzchnictwa i dlatego są 
kluczowym momentem w jego ustaleniach dotyczących relacji „zaufania” (trust) 
wiążącej lud i każdoczesnego piastuna władzy.

Czy ktokolwiek może być tak nierozsądny, by wątpić, że całość może zakazy
wać czynienia czego tylko zechce jednemu ze swych członków lub wyposażać urząd 
w oparciu o zaufanie (appointed an office upon trust) i posiadać autorytet pozwa
lający jej w pewnych okolicznościach odbierać to, co przekazała? Wszelkie prawa 
zgodne są co do tego, że ludzie mogą cofać udzielone upoważnienia i pełnomocnic
twa wedle swojej woli, daleko bardziej [jest więc słuszne], że mogą to czynić wów
czas, gdy upoważniony lub pełnomocnik nadużywa udzielonych plenipotencji^. 
Choć najwyższy autorytet pozostaje w Bogu, to pośrednio tkwi on w ludzie, któ
rego stała zgoda (zaufanie), a nie tylko okazana w akcie przekazania władzy w na
stępstwie wyboru formy rządu i rezygnacji z jej wykonywania przez siebie, wydaje 
się być koniecznym dopełnieniem legitymacji każdoczesnego piastuna władzy104 105. 
Teza ta znajduje potwierdzenie w tekście A Shorte Treatise... w związku z anali
zą przypadku papieża Aleksandra III, który miał namawiać jednego z arcybisku
pów do podjęcia działań nierozumnych, bo sprzecznych z prawem Bożym; skoro 
- powiada protestancki autor - nawet papież nie posiada autorytetu pozwalające
go naruszać wymagania prawa Bożego, to cóż mówić o innych zwierzchnikach? 
Żadnemu władcy, który narusza takie normy, niepodobna okazywać posłuszeństwa. 
Po raz kolejny jednak Ponęt „rozciąga” tę tezę na naruszanie także „pozytywnego 
prawa kraju”, nakierowanego na ochronę istnienia całości politycznej. Dlatego pod
dani nie powinni (wbrew naturze) przyczyniać się do swego zniszczenia, lecz winni 
zabiegać o swoje zbawienie, głosi Ponęt. Nie tylko czyniący zło, ale także przyzwa
lający na jego czynienie powinni zostać ukarani tak zgodnie z prawem Bożym, jak 
i z prawem ludzkim. Nie tylko prawo Boże zatem, ale i prawo ludzkie przemawia na 
rzecz wystąpienia przeciwko władcy negującemu prawo Boże i „pozytywne prawo 

104 Tamże, s. 107.
105 W. S. Hudson, John Ponęt..., s. 138-139.
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kraju” wymagające przecież dbania o istnienie całości politycznej. Usunięcie oso
by władcy staje się powinnością; za takim aktem przemawia nawet doświadczenie, 
skoro - jak czytamy w A Shorte Treatise - rzeczpospolita może trwać i rozwijać 
się nawet wówczas, gdy nie ma królów, mimo że pozostawanie jej w takim stanie 
przeczy rozumności. Rzeczpospolite i królestwa mogą trwać, gdy utraciły głowę; 
mogą bowiem wybrać sobie nową głowę, to jest ustanowić sobie nowego rządcę 
(governour), gdy stwierdzą, że dawna głowa realizuje raczej swoją wolę niźli przy
czynia się do dobra całego ciała rzeczpospolitej, któremu przecież jedynie powinna 
służyć. Treść wywodu jednoznacznie wskazuje na uzasadnianą przez prawo Boże, 
prawo natury i kraju dopuszczalność, a nawet powinność wystąpienia w pewnych 
przypadkach przeciwko osobie władcy. Ponęt zauważa jednak, że zgodnie z wyma
ganiami sprawiedliwości i praw obowiązujących niedawno w Anglii {o ile mogą 
one być w ogóle uznane za sprawiedliwe i za prawd) sprawujący władzę cywilną 
orzekli, że poddani nie mogą tego uczynić106, tj. nie mogą zmienić władcy niereali- 
zującego celu, dla którego został ustanowiony, lub zapobiec wprowadzeniu na tron 
władcy niezdolnego realizować tego celu. Spostrzeżenie to dotyczy nie tylko ogól
nej zasady, ale także konkretnego, analizowanego w A Shorte Treatise... przypad
ku skutecznego protestu środowiska skupionego wokół biskupa Londynu Bonera 
wobec próby realizacji przez zwolenników protestantyzacji Anglii obietnicy złożo
nej przez arcybiskupa Cranmera umierającemu królowi Edwardowi VI co do odsu
nięcia od tronu córek Henryka VIII - Marii i Elżbiety - oraz przekazania korony 
Lady Jane Grey107 108. Boner, który powoływał się na „pozytywne prawo kraju”, nie 
uwzględnił, że musi być ono zgodne z prawem Bożym, że musi w szczególności 
potwierdzać jednoznacznie wyrażony w nim, oczywisty jako norma prawa natury, 
zakaz ustanawiania władcy działającego wbrew „dobru wspólnoty”. „Prawo kraju” 
miało tymczasem w ujęciu Bonera stanowić podstawę wprowadzenia na tron ka
toliczki Marii, która istotnie sięgnęła po koronę wbrew wspomnianemu zakazowi, 
podejmując następnie kolejne działania sprzeczne z wymaganiami prawa Bożego 
i „pozytywnego prawa kraju”, prowadzące do negacji już nie tylko prawości kra
ju, a przez to znieprawienia poddanych, ale także do złamania zasady najbardziej 
fundamentalnej, wiążącej posłuszeństwo z realizacją sprawiedliwości i prawości, 
z pewnością przeciwnych aktom zmierzającym do zniszczenia całego państwa109. 
Wola żadnego dobrego księcia nie może zmierzać do takich aktów ani decydować 
o nich, jest to bowiem kolejny przypadek, w związku z którym panujący tracą tro
ny i tytuły królewskie. Jakże bowiem wciąż żyć może głowa, gdy całe ciało uległo 
rozpadowi i zniszczeniu? I jakże sprawiedliwym być może całe ciało, gdy zerwane 

106 J. Ponęt, A Shorte Treatise..., s. 61-62.
107 Tamże, s. 64 i n.
108 Ponęt wygłasza w związku z tym rozbudowaną tyradę przeciwko panowaniu obcych (ad

resowaną znów do Marii pozostającej w związku z Filipem II Habsburgiem) jako sprzecznemu 
z normami ustanowionymi przez Boga (tamże, s. 78 i n.).
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są jego ścięgna (prawa), gdy sprawiedliwość [...] zostaje zupełnie zanegowana?109 110 111 
Gdy, jak w przypadku Marii, miast „zarządzać sprawiedliwością” w odniesieniu 
do ludzi wolnych, władca czyni z poddanych niewolników, a nawet nastaje na in
tegralność Korony, oddając - bez przyzwolenia Gmin - niektóre terytoria pod 
zwierzchnictwo innych władców (problem Calais i Berwick), negując nawet orze
czenia papieży (choćby Honoriusza III), którzy niejeden raz przewidywali sankcję 
detronizacji wobec władców rezygnujących z części dóbr koronnych, to jak można 
mówić o zachowywaniu tytułu królewskiego?

109 Tamże, s. 60.
110 Egzekucja nie była istotowym elementem prawa uznawanego przez Ponęta, choć twier

dził on, że prawa nieegzekwowane nie są bardziej użyteczne (profitable) niźli dzwonki pozba
wione serc (tamże, s. 8).

111 Tamże, s. 28.
112 C. St German, Dyaloge in Englysshe bytwyxt a doctoure of dyvynytye and a student in 

the lawes of Englande, London 1530, leaf 16.

6. Zdaniem niektórych badaczy, Ponęt ma się zbliżać do tezy, iż prawem jest 
rozkaz tego, kto ma uprawnienie do stanowienia norm; tego, kto sprawuje autory
tet (authoritie)"0. Choć miał on akceptować istnienie prawa pospolitego (common 
law), to nie godził się bez zastrzeżeń na tak istotne dla stosujących je prawników 
walory normatywne zwyczaju, tradycji i precedensu, mając je za użyteczne wpraw
dzie, lecz nieobowiązujące tylko dzięki „długiemu trwaniu” lub „zadawnieniu”. 
Otwarcie wyznając, że złe zwyczaje, choćby nie wiadomo jak długo respektowane, 
nie są [same z siebie] skuteczne i mogą być znoszone (utterly to be abolished)w, 
jednoznacznie wskazywał na konieczność istnienia podmiotu, który nadawałby nor
mom zwyczajowym i precedensom moc jurydyczną. Podobnie jak przed nim zna
ny nam już jurysta henrycjański Christopher St German, a jeszcze wcześniej John 
Fortescue, Ponęt uwzględniał dystynkcję prawa Bożego i natury oraz prawa zwy
czajowego i przyjmował, iż choć prawo oparte na zwyczaju jest prawem najbar
dziej oczywistym, to musimy przyznać, że zawsze należy rozważać, czy nie jest ono 
sprzeczne ani z prawem rozumu, ani z prawem Boga112. Istotnie, choć wspominał 
o wielu rodzajach prawa (Boże, rozumu, moralne, kanoniczne, rzymskie lub cywil
ne i common law), to za najważniejsze miał z pewnością objawione lub pozytywne 
prawo Boże (kojarzone z prawem natury) oraz prawo ludzkie (w tym prawo zwy
czajowe), które nie mogło przeczyć prawu pierwszego rodzaju. Prawo Boże (i na
tury) miało zawierać fundamentalne reguły wprowadzone przez Boga do rządzenia 
światem i postępowaniem człowieka, a jako prawo od Boga pochodzące miało być 
wieczne (eternal), istnieć niezależnie od i być pierwsze wobec każdego ludzkiego 
autorytetu. Królowie i księżęta nie współtworzą wraz z Bogiem Jego praw (które 
przez swą nazwę obejmują także prawo natury), powiada Ponęt, i dlatego panują
cy nie mogą rościć pretensji do posiadania autorytetu pozwalającego uchylać moc 
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obowiązującą prawa Bożego ani zwalniać od jego respektowania, choć mogą sta
nowić własne prawa, różne od ustalających się w długim okresie, „zadawnionych” 
norm zwyczajowych; normy stanowione, także kwestionujące treści niesione przez 
zwyczaje, muszą być jednak uzgadniane z normami „wyższego rzędu”113 114, nie mogą 
być też ustanawiane dla niektórych, lecz w każdym przypadku muszą być wspólne 
dla wszystkich (common to all)"Ą. Tylko takie normy nie przeczą prawu Boga wy
rażającemu się głównie w „złotej zasadzie” (Golden Rule) miłości Boga i bliźnie
go, a zarazem nie przeczą treściom prawa natury możliwym do ujęcia rozumem.

113 J. Ponęt, A Shorte Treatise..., s. 22-23.
114 Tamże, s. 107.
115 Tamże, s. 22.
116 Tamże, s. 27.
117 Drugie rozwiązanie, uwzględniające aktywność reprezentantów, sugeruje Ponęt w A hor- 

te Treatise..., s. 46.
118 Tamże, s. 69.
119 Ponęt dopowiada, że we wszystkich chrześcijańskich królestwach i na ziemiach zależ

nych od nich sam Bóg przewidział „środki” służące uświadamianiu rządzącym, iż nie wolno 
im prześladować poddanych wedle widzimisię ani jedynie wedle swej arbitralnej woli stanowić 
nowych norm: w Niemczech rolę taką mają pełnić rady, we Francji i Anglii parlamenty (zacho
wajmy jednak w pamięci odmienność parlamentów francuskich jako sądów od parlamentu an
gielskiego, którego odpowiednikiem we Francji były Stany Generalne), a w każdym przypadku 
mowa o działaniach podejmowanych obok lub wbrew woli rządzącego opartych (podobnie jak 
jego akty) na zaufaniu ludu, zmierzających w istocie do dostosowania woli panującego do wy
magań „dobra całości politycznej”, ludu, wspólnoty lub rzeczypospolitej (tamże, s. 11-14).

120 Wprawdzie Ponęt wspomina o „ministrach” (pastorach) zobowiązanych do przeciwdzia
łania tyranii, myśli o nich jednak jako o jednostkach, a nie jako reprezentantach Kościoła (tam
że, s. 22).

Zauważmy jednak, że zdaniem Ponęta autorytet prawodawczy należy do 
państw, ciał politycznych i wspólnot (states, bodies politike, and common wealthe- 
s)"5, które mogą go przekazać jednostce lub grupie albo sprawować je wraz z kró
lem, współtworząc z nim „pozytywne prawo kraju” jako „cała wspólnota”116, lub 
- w razie możliwego przecież „braku króla” - kształtować je w izbach parlamen
tu117 118. Wspólnota lub lud (commonwealth, people), zwany przez Ponęta ciałem lu
dzi wolnych, a nie niewolników"3, może wszak ustalać normy za pośrednictwem 
przedstawicieli podobnych „eforom” (Ephori), wspominanym przez Kalwina, zna
nym Lacedemończykom, powołanym do kontrolowania, czy królowie nie uciskają 
ludu, lub „trybunom” (the Tribunes, mającym bronić wolności ludu przed pyszny
mi i niesprawiedliwymi patrycjuszami)119. Reprezentantami nie mają być jednak 
przedstawiciele Kościoła, którzy działaliby ewentualnie w imieniu „całości ducho
wej” raczej niż politycznej, co nie dziwi, skoro Ponęt tak krytycznie odnosił się 
do poczynań niektórych hierarchów uzasadniających pretensje Marii powołując się 
nawet na „zadawnione prawo” (powiedzmy ogólniej: brak w A Shorte Treatise... 
rozważań na temat Kościoła nie tylko jako swoistej korporacji publicznej, ale i jako 
ciała pośredniczącego120; zostanie to dostrzeżone i uzupełnione przez Goodmana, 
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ukazującego duchownych w roli „eforów” działających w imieniu Kościoła). 
Nawiązując, jak się wydaje, do tradycji Arystotelesowej, Ponęt dopuszcza wiele 
form rządów (pamiętamy: wybieranych przez lud), w których możliwy jest „ruch 
ciała politycznego”. Prawdopodobnie jest on jednak przekonany, że najlepszą jest 
„forma mieszana” {a mixte state), w której król, szlachta i gminy {king, nobility 
and commones) decydują wspólnie o tym, co najlepsze dla tworzonej przez nich 
całości121. Takim państwem ma być - zdaniem Ponęta - Anglia, w której król rzą
dzi nie samodzielnie (i nie realizuje niczyich „interesów zewnętrznych”, zwłasz
cza „papistowskich” lub hiszpańskich), lecz wespół z najlepszymi przedstawicie
lami wspólnoty, mając na względzie dobro rzeczypospolitej, działając w imieniu 
i na rzecz owej całości. Urząd królewski jest dziedziczny, choć możliwe jest, że 
milczenie ludu oznacza potwierdzenie sukcesji, zanim kandydat przejmie koronę. 
W żadnym przypadku nie jest dopuszczalna zmiana linii dziedziczenia korony bez 
przyzwolenia szlachty i gminu122, a w ceremonii koronacyjnej nowy władca musi 
solennie przyrzec, że nie wyzbędzie się żadnej części Korony ani nie pozbawi ludu 
żadnej z jego wolności'23, że rządzić będzie sprawiedliwie i nie będzie zmieniać 
samodzielnie treści „pozytywnego prawa kraju”124 (Przypomnijmy, że zdaniem au
tora A Shorte Treatise... wszystkie te zobowiązania pogwałciła królowa Maria). 
Nawet w „państwie mieszanym”, w którym wspólnota nie wyzbywa się autorytetu 
na rzecz jednostki (króla), lecz zachowuje go dla siebie, dopuszczając w „zaufaniu” 
monarchę do współdziałania z nią albo z jej przedstawicielami, obowiązuje zakaz 
dyspensowania przez prawodawcę od wymagań prawa Bożego i natury.

121 Tamże, s. 9. Analogiczne uwagi znajdujemy wcześniej u Thomasa Starkey’a, omawia
nego w szkicu poświęconym katolikom, nieco później zaś u przyjaciela Ponęta Sir Thomasa 
Smitha, uchodzącego za najważniejszego z tej trójki eksponenta „ideału rządu mieszanego”.

122 Tamże, s. 69.
123 Tamże, s. 67.
124 Tamże, s. 69.
125 Tamże, s. 27.

Ta oczywista, w świetle ustaleń dotychczasowych, teza łączy się w wywodzie 
Ponęta z ważnymi ustaleniami „instytucjonalnymi”. Odnosząc się do przypad
ku angielskiego, a w pewnej mierze nawiązując zapewne do dystynkcji znanych 
Fortescue już przed wiekiem, nie tylko wspomina on o „dostojnych zgromadze
niach całego państwa” {solemne ansemblies of the whole state), ale także o „dłu
gim parlamencie” {long Parlament) jako ciałach, które są w stanie ograniczyć 
ewentualne konsekwencje stanowienia norm przez „wolę lub emocje jednego”125. 
Jeśli uwzględnimy w tym miejscu ustalenia poprzednie, dostrzeżemy ponownie, 
że Ponęt eksponuje znaczenie prawa jako „ścięgna” {sinew) spajającego ciało po
lityczne i poruszającego nim, stwierdzimy też, że przenosi punkt ciężkości z głowy 
(króla) na inne członki ciała wraz z przenoszeniem akcentu z jednego prawodawcy 
na aktywność w tym zakresie „większego organu”, którego król-głowa jest jedynie 
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częścią. Negacja prawa może być kojarzona ze „zrywaniem ścięgien”, całość ule
gałaby wówczas unieruchomieniu, zatem właśnie dla niej, dla jej działań koniecz
ne jest zadbanie o to, by prawa-ścięgna działały należycie, by nadal była możliwa 
harmonia wszystkich części, by jeden element nie wytrącał z ruchu ani całości, ani 
innych części, by w końcu kraj nie był unieruchamiany decyzjami, które dla siebie, 
we własnym jedynie interesie podejmuje jeden z jego elementów126.

126 Tamże, zwłaszcza s. 24-26.
127 Tamże, s. 100.
128 Tamże, s. 5.
129 Zob. zwłaszcza tamże, s. 44 i 113.
130 Tamże, s. 81.

Apele do prawa Bożego i natury z jednej strony, z drugiej zaś do „dobra cało
ści” jako miar postępowania prawodawcy, łączy jednak Ponęt nie tylko z ustalenia
mi dotyczącymi stanowienia powszechnie wiążących „pozytywnych praw kraju”, 
obowiązujących także króla, ale także z rozważaniami zwracającymi nas nie ku 
„całościom”, ale ku jednostkom na nie się składającym. Gdy bowiem zauważa, że 
jednostki są przez rządzących uznawane za zdrajców także wówczas, gdy opusz
czają kraj w poszukiwaniu spokojnego życia, to kieruje uwagę na okoliczności 
wychodźstwa towarzyszące uciekinierom z Wysp po objęciu tronu przez Marię127. 
Wspomina, co więcej, nie tylko o uprawnieniach (rightś) ludu lub poddanych jako 
całości, wiążąc je zwrotnie z powinnościami po stronie rządzących, ale wskazuje 
także, iż król pod żadnym pozorem nie może odbierać jednostkom środków ko
niecznych do życia, gdyż naruszałby zakaz prawa natury128, sugerując - jak się 
wydaje - że jednostki raczej, a nie tylko lud jako całość, posiadają uprawnienia 
gwarantowane im przez prawo natury (nie tylko do swobodnego korzystania ze 
środków koniecznych do życia, ale także do życia jako takiego, jeśli przypomnimy 
sobie uwagi na temat tyranów nastających na życie poddanych wbrew przykazaniu 
„Nie zabijaj!”)129 130. „Państwo mieszane”, dzięki uwzględnianiu nie tylko „interesów 
jednostki”, mogącej zmierzać do usprawiedliwienia pozycji jedynego właściciela 
dóbr i osób rządzonych (przy przekroczeniu udzielonego jej pełnomocnictwa), ale 
także „interesów” szlachty i gminu, ma zapewniać poszanowanie nie tylko prawa 
własności (choć tylko w odniesieniu do dóbr koniecznych do życia), ale i życia 
oraz wolności sumienia (pamiętamy bowiem, że władza cywilna została ustanowio
na przez Boga dla pewnych celów, rozciąga się nie na „całego człowieka”, ale tyl
ko na ciała i te rzeczy, które należą do doczesnego życia człowieka1™', wspomniane 
uprawnienie do własności rzeczy koniecznych do życia ogranicza zakres działania 
władzy cywilnej wobec „rzeczy należących do doczesnego życia człowieka”).

Z tym zagadnieniem wiąże się jeszcze jedna istotna uwaga: oto, wyliczając 
krzywdy, jakie władca niewolący poddanych, nieuznający ich swobód, zatem na
ruszający wymagania „pozytywnego prawa kraju”, zdolny jest im uczynić, Ponęt 
odwołuje się do instancji nazywanej sumieniem jednostkowym, nakierowującej 
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każdą jednostkę ku Bogu i Jego Królestwu raczej niż ku dziedzinie doczesnej. Jeśli 
ktoś jest prześladowany, piszę, to czuje w swym sumieniu, że bardziej winien słu
żyć Bogu i Jego chwale cierpiąc niż umykając, znosząc tysiąc śmierci niż chroniąc 
jedną nogę. Jeżeli jednak jego sumienie podpowiada mu, że bardziej przyczyni się 
do chwały Bożej, gdy ucieknie niż gdy zostanie, to na mocy wiążącego go przy
kazania winien wyjechać131. Omówiwszy problem uprawnień, choć nie skatalogo
wawszy ich, Ponęt formułuje więc apel do sumienia jednostkowego nie w związku 
z ewentualną oceną przez nie akcji władcy przeciwko uprawnieniom, lecz w związ
ku z relacją sumienia do Boga, dokładniej Jego chwały. Wniosek ten problematy- 
zuje podejmowane niekiedy próby ukazywania Ponęta jako prekursora „podejścia 
liberalnego”, tym bardziej, że w związku z rozważaniami poświęconymi uprawnie
niom nie pojawiają się ustalenia na temat jakiejkolwiek umowy między jednostka
mi a władcą, a i sumienie jednostki wiązane jest głównie z zagadnieniem chwały 
Bożej132.

131 Tamże, s. 68.
132 Przywołajmy następujące po wspominanym w tekście fragmencie dalsze ustalenia 

Ponęta, by unaocznić brak w związku z uprawnieniami rozważań przygotowujących do sfor
mułowania uzasadnienia prawa oporu także (ewentualnie) jednostek. Jako że jesteśmy ludem 
i sługami Boga, a On jest naszym Panem i najwyższą władzą, zaś książęta tego świata są jedy
nie Jego urzędnikami i niższymi władzami (His ministers and interior powers), mającymi czynić 
dobro, a nie zło, powinniśmy więc realizować przykazania Boga przed jakimikolwiek przyka
zaniami wszystkich ludzi, wielbić Boga raczej niż ludzi. Dlatego książęta (choćby byli najgor
szymi jak to tylko możliwe) mogą ludziom odebrać ich dobra, a nawet pozbawić ich życia; Bóg 
jednak może nam nie tylko odebrać dobra i ciała, ale i wrzucić zarówno ciała, jak i dusze do 
piekła. I dlatego nie powinno się czynić tego, co można byłoby uczynić na tym świecie, ujaw
niać swej złośliwości, Jeśli chce się zachować siebie zgodnie z wymaganiami naszego Pana i Mi
strza, Boga. Może on bowiem i wkrótce oczyści świat z tyranów. Ponieważ jednak wielu jest 
jawnych nieprzyjaciół Boga i wielu ukrytych. Bóg zsyła i wspiera złych władców (i ześle jeszcze 
gorszych), by ukarać ludzi za ich niegodziwość i by poddać próbie wiarę Wybranych, z głów któ
rych nie może spaść nawet jeden włos inaczej, jak z Jego woli (tamże, s. 69). Wywód Ponęta nie 
zawiera żadnego elementu naprowadzającego nas na ślad uzasadnienia prawa oporu; przeciw
nie, wyraźnie wskazuje na możność władców świeckich pozbawiania nie tylko dóbr, ale i życia 
poddanych, co w zestawieniu z ostatnim passusem staje się jeszcze bardziej czytelne, by nie 
rzec radykalnie przeciwne wszelkim poszukiwaniom uzasadnienia istnienia takiego prawa po 
stronie jednostek, wypowiadających posłuszeństwo władcy, gdy ten nastaje na dobra objęte ich 
prawem własności albo i na ich „uprawnione życie”. W kolejnych fragmentach wywodu Ponęt 
wciąż wraca jednak ku tezie o powinności słuchania Boga raczej niż ludzi, raz jeszcze sygnali
zując w związku z tym nie uprawnienie jednostki do sprzeciwiania się władcy, lecz powinno
ści ciążące na władcy, który z woli Boga ma przecież dbać o bogactwo i korzyści ludu, a nie 
przyczyniać się do ich niszczenia; ma dbać o utrzymanie wspólnoty, a nie przyczyniać się do jej 
upadku (tamże). Akcent pada więc po raz kolejny nie na uprawnienia jednostek, lecz na powin
ności władcy, normy Boga są więc nie tyle źródłami uprawnień, ile podstawami powinności, 
ustanowionymi dla każdego upadłego człowieka przez Boga, nakazującego w szczególności nie 
nastawać na dobra i drugiego człowieka (tamże, s. 71-72). Ze względu na zakaz naruszania dóbr 
innych jednostek Ponęt odnosi się krytycznie do tych władców, którzy nastająna nie, nazywając 
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7. Wskazanie trzech co najmniej kryteriów umożliwiających wartościowanie 
działań każdego prawodawcy (prawo Boże i natury, dobro wspólne, „pozytywne 
prawo kraju”, obok których warto pamiętać także o uprawnieniach jednostkowych) 
jest niewątpliwie istotnym elementem poszukiwań Ponęta, nie usuwa jednak po
ważnych problemów. Wskażmy dwa spośród nich. Pierwszy wiąże się z ustalenia
mi dotyczącymi prawodawcy: związanie jego woli normami prawa Bożego i natury 
oraz wymaganiami dobra wspólnego, przy jednoczesnym wskazaniu wspólnoty lub 
jej reprezentantów jako instancji znających je i ewentualnie orzekających o utracie 
zaufania dla rządzącego w razie podjęcia działań wbrew nim, może uzasadniać za
stosowanie sankcji przez wspólnotę w imię przywrócenia panowania norm Bożych 
(natury) lub obrony dobra wspólnego. Czy jednak możliwe to jest w „państwie mie
szanym”, gdzie oceniający i oceniany stanowią jedno? Czy orzeczenie, iż Anglia 
jest przykładem takiego państwa nie utrudnia Ponetowi wyprowadzenia radykal
nych wniosków? Wydaje się, że on sam nie dostrzega tego problemu i wikła się 
niekiedy w nierozwiązywalne paradoksy, raz mając jedynie Boga za sędziego nie
prawości, kiedy indziej przypisując jednak wspólnocie możliwość orzekania i eg
zekwowania sankcji. Więcej nawet, niekiedy Ponęt wikła wywód jeszcze bardziej, 
bo czyż można tego uniknąć, z jednej strony przekonując o zasadniczej grzeszności 
rodzaju ludzkiego, zatem każdej jednostki, z drugiej zaś dowodząc, że adekwatne 
poznanie kryteriów dane jest wspólnocie ludzi upadłych?

Nie koniec jednak na tym. Drugi problem, także wiążący się ze wspomnianym 
elementem koncepcji Ponęta, który czyni jego imię interesującym dla badaczy 
dwudziestowiecznych, mianowicie z kwestią prawa oporu i podmiotów ewentual
nie z niego korzystających, należy odnosić już nie tylko do wspólnoty, ale także 
do jednostek. Znajdowane w jego wywodach zapowiedzi „liberalnych” rozważań 
na temat uprawnień przyrodzonych jednostki i kontraktu o władzę budzą jeszcze 
poważniejsze wątpliwości. Ponęt wyraźnie przecież wywodzi, że koniecznym, 
a nawet konstytutywnym elementem jest w każdym państwie posłuszeństwo, ono 
bowiem stanowi o trwaniu prawa, o pracy „ścięgien” życia publicznego. Jeśli wła
dza cywilna żąda od jednostki gloryfikowania Boga, obrony kraju czy podejmowa
nia innych działań na rzecz dobrego bycia całości, to na jednostce ciąży obowią

ich wręcz rabusiami także wówczas, gdy np. arbitralnie ustalają ceny (tamże, s. 72; Ponęt przy
wołuje przykłady niesłusznie oskarżanego króla Edwarda i słusznie obwinianego współpracow
nika Marii, ale i Henryka VIII, Gardinera, który miał się upodabniać do książąt traktujących do
bra poddanych jako swoje). Warto również pamiętać, że Ponęt powołując się na Pierwszą Księgę 
Samuela (zawierającą dostrzegany przez protestanckiego autora element wzmocnienia własności 
prywatnej) - przedstawia wiele obowiązków ciążących na każdym władcy, uzupełniając je kolej
nymi powinnościami ciążącymi na władcy chrześcijańskim, umocnionymi chrztem ujmowanym 
jako źródło powinności dbania o wszystkich członków wspólnoty, do której przez ten akt jest się 
przyjmowanym. Katoliccy władcy, osobliwie zaś władca Hiszpanii, nie honorują swych powin
ności, traktując ludy Ameryki jako niewolników, niezdolnych do korzystania z prawa własności 
ani nawet prawa tego nieznających (tamże, s. 79-80).
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zek posłuszeństwa; jeśli jednak rządzący wymaga obrażania Boga, przyłączania się 
do bałwochwalców, zabijania niewinnych, udziału w walce przeciwko własnemu 
krajowi, to jednostka czynić tego nie może, w przeciwnym bowiem razie czyniła
by zło. Zauważmy, że w wykazie tym Ponęt nie sięga do „uprawnień” wskazywa
nych uprzednio, jak uprawnienie do życia lub własności, są to bowiem uprawnienia 
wiążące się z „rzeczami obojętnymi”, mające jedynie doczesny wymiar. Jego za
interesowania kierują się gdzie indziej: skoro powiada, że ludzie nie powinni słu
chać zwierzchników, gdy ci nakłaniają ich do dokonywania czynów skierowanych 
przeciwko słowom Boga albo prawom natury, to raz jeszcze daje do zrozumienia, 
iż niekiedy powinnością każdej jednostki staje się odmowa wykonania polecenia, 
opór przeciwko woli władcy, ale jedynie opór bierny, nieuzasadniający jeszcze 
sięgania po przemoc skierowaną przeciwko występnemu władcy, podobny temu, 
jaki stawiali wielekroć przywoływani chrześcijanie „doby męczenników” władcom 
rzymskim. Wydaje się więc, że jednostka może sprzeciwiać się biernie tylko pole
ceniom prowadzącym do naruszenia wymagań prawa Boga, natury lub „pozytyw
nego prawa kraju” albo do wystąpienia przeciwko „całości państwa”.

Pamiętamy jednak, że Ponęt uznawał za „bałwochwalczą” tezę, iż Bóg do
puszcza tyranię jako karę za grzechy, gdyż czyniła Go ona „autorem zła”133. Nie 
Bóg zatem, lecz lud ustanawiał królów okazujących się występnymi władcami; 
nie z wyboru Boga pochodziło „zło polityczne”, lecz jedynie z błędnego wybo
ru dokonanego przez lud134. Po raz kolejny natrafiamy w związku z tym na jeden 
z poważnych paradoksów u Ponęta, dostrzegamy bowiem możliwość dokonywa
nia błędnych wyborów przez wspólnotę (lud), który posiada wprawdzie możność 
„odwrócenia” następstw swego wyboru, choć zapewne nie posiada podobnego na
rzędzia w odniesieniu do samego siebie. By w tym przypadku rozwikłać paradoks, 
którego - jak się wydaje - niepodobna w pełni uchylić, zauważyć winniśmy konse
kwentne odróżnianie przez protestanckiego autora dwóch rodzajów zwierzchnictw, 
zwanych autorytetem (kojarzonym z prawodawstwem) i władzą (kojarzoną z wyko
nywaniem norm), oraz uwzględnić następstwa tej dystynkcji: w odniesieniu do au
torytetu, który nie jest przenoszony przez lud na władcę, nie jest możliwe uchylenie 
paradoksu (byłby to jednak również przypadek Anglii jako „państwa mieszanego”, 
o ile jest on rozpatrywany tylko w odniesieniu do prawodawstwa), natomiast gdy 
mowa o autorytecie samodzielnie, choć z przyzwolenia ludu, realizowanym przez 
„cesarza, króla czy księcia” paradoks przestaje istnieć wskutek „odrębności” oce
niającego i ocenianego (jak się wydaje dotyczy to przypadku Anglii o tyle, o ile 
królowa Maria postrzegana jest nie jako współuczestnik procesu prawodawczego 

133 Tamże, s. 43.
134 Protestancki autor odwołuje się w tym względzie do kanonistów, nie przywołując ich 

imion, analizujących problem wyboru papieża i głoszących, że papież źle czyniący nie mógł 
być wybrany przez Boga, lecz został wybrany przez kardynałów reprezentujących Kościół po
wszechny dokonujących jednak błędnego wyboru (tamże, s. 104).
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w parlamencie, lecz jako samodzielny twórca norm gwałcących prawo Boże, natu
ry lub „pozytywne prawo kraju” albo jako wykonawca jedynie norm w tym tylko 
zakresie działający w oparciu o „zaufanie” ludu, naruszający jednak zobowiązania 
przyjęte w przysiędze koronacyjnej). Tylko w odniesieniu do drugiego przypadku 
zasadne wydają się być ustalenia dotyczące utraty tytułu królewskiego przez tyrana 
jako „występnego” władcę, nieustanowionego przez Boga, lecz przez lud, tracące
go jednak nie tylko tytuł do władania, ale i uzasadnienie posłuszeństwa135 136 137. Z kolei 
w odniesieniu do władzy oczywistym wydaje się wniosek, że dla Ponęta każde jej 
działanie musi być zgodne z normami wszystkich systemów normatywnych, oso
bliwie zaś z „pozytywnymi prawami kraju”; ich naruszenie wiąże się ze złamaniem 
zobowiązania i skutkuje odmową przyzwolenia na korzystanie z tytułu.

135 Dla wykazania zasadności tej tezy przywołuje wiele przykładów detronizowania kró
lów i zabijania tyranów ze Starego Testamentu i historii Anglii, potwierdzających jednak raczej 
uprzedni osąd Boga, niźli orzeczenie ludu stwierdzającego „występność” władcy (zob. zwłasz
cza tamże, s. 101). Na marginesie dodajmy, że Ponęt definiuje tyrana jako króla, który objąwszy 
rządy nad jakimś państwem dzięki uzurpacji, wyborowi lub dziedziczeniu, zupełnie neguje rację, 
dla której ustanawiani są królowie, książęta lub inni władcy we wspólnotach (czyli dobro ludu 
- the wealte of the people), działając jedynie lub głównie dla swej korzyści lub przyjemności 
(tamże, s. 98-99).

136 Tamże, s. 103.
137 Tamże, s. 106.

W końcu Ponęt przechodzi do analizy praktycznego problemu pozbywania się 
tyrana; jedno bowiem to teza o istnieniu prawa natury do detronizowania i kara
nia nikczemnych rządzących (wicked governors)'36, o tym, że tyran nie jest królem, 
gdy traci zaufanie tych, którzy go ustanowili, czym innym natomiast jest określe
nie, jak tyran może być zdetronizowany i w jaki sposób okazywany jest ów brak 
zaufania. Badacze, którzy - jak Hudson - usiłują dowodzić, ze każda jednostka 
zyskuje u Ponęta uprawnienie do oporu, nie biernego bynajmniej, ale czynnego, 
zwykle eksponują istnienie przyrodzonych uprawnień jednostek, w razie ich naru
szenia przez władcę zdolnych orzec ich „występność” i - powołując się na pra
wo natury - wystąpić przeciwko niemu. Zauważmy jednak, że Ponęt nie zmierza 
w takim kierunku, nie eksponuje „władztwa indywidualnego”, lecz ogranicza się 
do zasugerowania raczej niż wyraźnego wskazania (a coż dopiero skatalogowania, 
jak Locke) kilku zaledwie uprawnień, niewiązanych z kolejnym, „sankcjonującym” 
można by rzec, uprawnieniem jednostki. Kierunek przez niego obrany wiąże się 
w pierwszej kolejności z aktywnością Boga, jako tego, który ustanowił Urzędy 
(Magistrates) po to, by przyglądały się i określały poruszenia ludzi oraz karały ich 
występki, zachciał również [jednak], by [także] poczynania tych urzędów (magistra- 
tes) były kontrolowane i oceniane, by [również] ich występki były naprawiane i ka
rane przez całą kongregację lub wspólnotę (by the body of the whole congregation 
or Commonwealth)'31. Decyzje Boga uzupełniane są jednak informacjami o pewnej 
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instytucji odnajdowanej w historii angielskich instytucji, mianowicie „wysokiego 
konstabla” {high constable) władnego wzywać króla przed oblicze parlamentu lub 
sądu138. Jest to jednak wyłącznie przykład, który służy wskazaniu konieczności od
nalezienia jakiejś „instytucjonalnej instancji” uczestniczącej w realizowaniu prawa 
oporu jednak nawet nie jednostki, ile całej wspólnoty. Podany przykład jest jednak 
o tyle interesujący, że Ponęt wskazuje organ władny wzywać „występnego” wład
cę nie przed „oblicze” całej wspólnoty, lecz przed parlament jako jej ciało przed
stawicielskie; ciało, które za czasów Marii Tudor współtworzyło przecież normy 
sprzeczne - przynajmniej zdaniem Ponęta - zarówno z prawem Bożym i natury, 
jak i z „pozytywnym prawem kraju”.

138 Tamże.
139 Tamże, s. 108-109. Hudson przedstawia w związku z tym interpretację, z którą trudno się 

zgodzić, jakoby Ponęt dozwalał poszczególnym jednostkom mordować tyranów, a tym samym 
zbliżał się do anarchii, namawiając je do podejmowania czynów sprzecznych z prawem, nie- 
przewidującym wówczas żadnych procedur pozwalających na sądzenie tyrana (W. S. Hudson, 
John Ponęt..., s. 160).

140 J. Ponęt, A Shorte Treatise..., s. 111.
141 Tamże, s. 92.
142 Tamże, s. 113.

Dostrzegając zapewne problematyczność własnych ustaleń, trudności w znale
zieniu organu, który mógłby kontrolować władcę oraz ewentualnie orzekać o jego 
winie i karze, Ponęt (powołując się na mowy Cycerona oskarżającego przeciwni
ków rzeczypospolitej) wyznaje, że choć Pismo Święte nie ustanawia tyranobójstwa 
jako ogólnej zasady, to wydaje się konieczne wskazanie podstawy uzasadniającej 
zgładzenie tyrana, będącego przecież częścią pewnej całości, zakażającą ją swo
imi działaniami, stającą się przyczyną jej choroby, a może i zgonu. Działaniem 
naturalnym jest, powiada otwarcie, odcięcie niezdrowej części, która mogłaby do
prowadzić do zniszczenia całe ciało, znów jednak nie wskazując żadnej instancji 
zdolnej to uczynić, posuwając się natomiast do zdumiewającej tezy, jakże odmien
nej od oczekiwanej, że każdy, kto zabił tyrana cieszył się zawsze wielkim szacun
kiem i wdzięcznością ludu139. Ponęt nie rozwija szerzej wspomnianej tezy w tym 
miejscu, natomiast dodaje, że wszystko, co dzieje się w każdej wspólnocie chrze
ścijańskiej winno być przyzwoite i dziać się zgodnie z wymaganiami ładu i wyro
zumiałości'40, sugerując potrzebę korzystania z szeregu (stopniowanych) środków 
przeciwko tyranowi. Najbardziej wskazany wydaje mu się środek bodaj najprost
szy: „występny” władca winien sam poprawić zachowanie, uświadamiając sobie 
błędy i wyznając je Bogu lub/i poddanym (dopowiedzmy, iż Kościół ani hierarcha 
działający w jego imieniu nie mógłby w żaden sposób wpływać w tym względzie 
na władcę). Jeśli władca popadający w tyranię nie byłby w stanie poprawić swego 
zachowania, lud miałby spoglądać z nadzieją ku szlachcie {nobility) i parlamento
wi, to jest ku tym, którzy pełnią rolę doradców królewskich141, albo ku sędziom142.
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Gdy nie tylko sam król nie porzuca występków, ale i jego doradcy nie podejmują 
prób odwodzenia go od nich (wraz z nim w istocie czyniąc zło), możliwe staje się 
wystąpienie „Bożego kaznodziei” (minister of the worde of God, zwróćmy uwagę: 
nie hierarchy), któremu dana jest władza ekskomunikowania nie tylko „prostych 
ludzi”, ale także cesarzy, królów, książąt i wszystkich innych rządzących (kaisers, 
kings, princes and all other governours) niesprawiedliwie i bez podstawy prawnej 
rujnujących, rabujących, psujących i zabijających swoich biednych poddanych'^. 
Jeśli nawet kaznodzieje pozostają bezczynni, zaniedbując obowiązek, tytuł prze
chodzi na lud, a w najbardziej skrajnym przypadku na jednostkę działającą samo
dzielnie; jednostkę - jak pamiętamy - pocieszaną nadzieją na wdzięczność i szacu
nek innych w razie zgładzenia tyrana.

Warunki aktywności jednostki są jednak bardzo wyraźnie, by nie rzec enumera
tywnie, zestawione w tekście Ponęta: Gdy sprawiedliwej kary na tyranie nie może 
w żadnym razie wykonać cale państwo (the whole state) albo książę wraz ze szlach
tą i radą zamierza podporządkować swój kraj lub wręcz go oddać wówczas, ale tyl
ko wówczas, osoba prywatna, opierając się na wyraźnym rozkazie Boga lub wprost 
będąc prowadzoną przez Niego albo działając na podstawie rozkazu lub przyzwole
nia autorytetu wspólnoty (common autoritie), może zabić tyrana ze sprawiedliwego 
powodu i ze względu na zwykłą konieczność (upon juste occasion and common ne- 
cessitie)'44. Jeśli żadna jednostka nie odważy się wykonać takiego aktu, lud zacho
wuje dwa jeszcze środki, dzięki którym możliwe się staje usunięcie największego 
nawet tyrana, a są nimi „pokuta ” i „ modlitwa ”, ostatecznie bowiem interwenio
wać będzie Bóg i On usunie tyrana jako przyczynę nieszczęść poddanych143 144 145.

143 Tamże, s. 117-118.
144 Tamże, s. 111-112.
145 Tamże, s. 124. Warto odnotować fragment listu Matthew Parkera z 1 marca 1559 r. do 

Sir Nicholasa Bacona, by unaocznić stanowisko współczesnych (wkrótce zresztą wspierających 
Elżbietę I, niechętnych jednak Marii I) wobec prób podejmowanych m.in. przez Ponęta: W cza
sie ostatniego pobytu w Londynie słyszałem o drukowanych książkach, widziałem książki szeroko 
rozpowszechniane, których autorzy są szacownymi duchownymi: doktryna jednego z nich głosi, 
że Słowo Boże zakazuje, by kobieta (a lady woman) rządziła chrześcijańskim królestwem. W in
nej książce, która przeniknęła przez granicę, próbuje się wykazać, że każdy poddany jako oso
ba prywatna ma prawo zabić swego suwerena (his sovereign), ferro, veneno, quocumque modo, 
tylko dlatego, że jego sumienie uznaje tego władcę za tyrana, tak, i warto mieć na uwadze to 
ostrzeżenie: horrui cum ista legerem. Jeśli w ludzkich umysłach utwierdzane będzie przekonanie, 
że poddany może określać i orzekać o tym, kto jest tyranem [...], a także dyskutować o tym, czym 
jest tyrania oraz o tym, czy jego książę, jego władca, jako przełożony jest tyranem wedle wła
snego mniemania i uznania, któż z lordów należących do rady będzie w stanie bez strachu od
naleźć się pośród takich zdesperowanych bestii? (M. Parker, Correspondence 1535-1575, red. 
J. Bruce, T. T. Perrowne, Cambridge 1853, s. 60-61).

Zanim przedstawimy analogiczną propozycję Goodmana, a w dalszej kolejno
ści ukażemy treść stanowisk formułowanych przez kalwinistów (i separatystów) 
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angielskich za panowania Elżbiety I, podkreślmy raz jeszcze, że Ponęt uchodzi za 
najbardziej uznanego zwolennika „argumentu konstytucyjnego” w Anglii połowy 
XVI w. Jego teza, zgodnie z którą żaden władca (z papieżem włącznie) nie może 
traktować siebie jako instrumentu Boga lub Jego przedstawiciela na ziemi, o ile 
sprawuje władzę arbitralnie i realizuje jedynie własne cele, zwalnia od respektowa
nia prawa, działa przeciwko prawu Bożemu i natury, prawom pozytywnym i zwy
czajom swego kraju, czyni ze swych poddanych bestie, zniewala ich i wykorzystu
je146, była niewątpliwie niezwykle nośna147. Mimo problemów, które staraliśmy się 
ukazać, dotyczących z jednej strony odpowiedzialności ludu jako depozytariusza 
nie tylko pierwotnego, ale i ewentualnie stałego autorytetu, z drugiej relacji zaufa
nia łączącej tak przedstawicieli i lud, jak i parlament i króla, z trzeciej wreszcie 
istnienia poszczególnych organów zdolnych wezwać monarchę (ale nie lud, o ile 
zachowywał autorytet lub realizował go, jak w Anglii, wespół z królem) do popra
wy, propozycje z 1556 r. dyskutowane były przez wielu. Propozycje te jednak do
czekały się pełniejszego wykorzystania dopiero po dwudziestu bez mała latach, już 
w czasach elżbietańskich, gdy purytanie potraktują admonicje do parlamentu jako 
akty wzywające ciało przedstawicielskie do podjęcia skuteczniejszych działań wo
bec królowej niechętnej zmianom organizacji kościelnej w kierunku wskazywanym 
przez Pismo, przewidywanym w normach prawa Bożego, w objawionym Słowie.

146 J. Ponęt,?! Shorte Treatise..., s. 21.
147 Zdaniem Hudsona, najbardziej bodaj wnikliwego badacza ustaleń teoretycznych Ponęta, 

formuła ta uzasadnia w istocie wezwanie do zbrojnej rebelii przeciwko księciu, który nie ho
noruje ograniczeń nakładanych nie tylko przez prawo Boże (ujawniane za pośrednictwem za
pisanego w sercach ludzi, oczywistego i łatwego do rozeznania prawa naturalnego), ale i przez 
„konstytucję” pojmowaną jako „pozytywne prawo kraju” (W. S. Hudson, John Ponęt..., 
s. 132). Hudson próbuje jednak wykazać, że także Knox i Goodman uzasadniali prawo oporu, 
choć opierali je jedynie na zasadzie religijnej, a nie jak Ponęt na zasadzie politycznej lub nawet 
konstytucyjnej (tamże, przyp. 11, s. 184). Gwoli unaocznienia rozbieżności interpretacyjnych do
dajmy, że stanowiska nie tylko Goodmana i Knoxa, ale także Ponęta nazwie Donald R. Kelley 
rodzajem opartego na Biblii fundamentalizmu politycznego właśnie w związku z dostarczanymi 
przez nich analogicznymi uzasadnieniami prawa oporu (D. R. Kelley, Ideas of Resistance be
fore Elizabeth, [w:] Law, Literature, and the Settlement of Regimes, red. G. J. Schochet, t. II, 
Washington, D.C. 1990, s. 9).

148 Christopher Goodman (1521?-1603) urodził się prawdopodobnie w Chester w rodzi
nie kupieckiej (jego ojcem był William Goodman, handlujący winem mayor miasta, matką 
zaś Małgorzata, córka Sir Williama Brereton of Brereton), kształcił się zaś początkowo w St 
Werburgh’s Abbey (później King’s School) w Chester, a od 1536 r. w Brasenose College w Oks
fordzie, gdzie uzyskał stopnie bakałarza (1541) i magistra (w 1544 r.); następnie przeniósł się 
do nowo powstałego w Oksfordzie Christ Church College, gdzie pozostawał początkowo, od 
1547 r., jako senior student, a następnie jako Lady Margaret professor of divinity. W tym czasie

8. Dzieło Christophera Goodmana148, podobnie jak praca Ponęta napisane na 
wychodźstwie za panowania Marii I Tudor, zostało opublikowane w 1558 r., dwa 
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lata po wydaniu pracy omawianej powyżej (tekst How superior powers oght to 
be obeyd of their subiecta: and Wherin they May lawfully by Gods Worde be dis-

należał do grona najbardziej aktywnych członków tzw. koła Petera Martyra Vermigliego (zna
nego nam już jednego z najbardziej radykalnych przedstawicieli środowiska kalwińskiego na 
kontynencie), pełniącego wówczas godność Regius professor of divinity w Oksfordzie i ucho
dzącego za przywódcę „radykalnej partii kościelnej działającej na uniwersytecie” za panowa
nia Edwarda VI. Święcenia uzyskał prawdopodobnie w Oksfordzie i w kwietniu 1552 r. został 
przedstawiony przez kolegium rektorowi Adel (Yorkshire). Po objęciu tronu przez Marię Tudor, 
zmuszony był opuścić Oksford. Początkowo pozostawał on wśród działających w podzie
miu przywódców protestanckich w Londynie, wkrótce jednak wyjechał na kontynent (wpierw 
do Strasburga, gdzie ponownie nawiązał współpracę z Peterem Vermiglim), a następnie do 
Frankfurtu nad Menem, gdzie zetknął się ze sporami prowadzonymi przez członków działającej 
tam nieformalnie angielskiej kongregacji na temat treści Book of Common Prayer; po opusz
czeniu Frankfurtu przez Knoxa, Goodman kierował grupą jego zwolenników wraz z Williamem 
Whittinghamem, także pochodzącym z Chester. W 1555 r. przeniósł się wraz z innymi członka
mi grupy do Genewy, gdzie za przyzwoleniem Kalwina ukonstytuowała się „kongregacja prze
śladowanych”, która wybrała Knoxa i blisko z nim współpracującego Goodmana na pastorów 
(gdy Knox opuszczał Genewę, kongregacja pozostała pod kierownictwem Goodmana), stając 
się z czasem największą i najbardziej płodną ze wszystkich angielskich kongregacji. Dziełem 
jej członków była Forme of Prayers, która później stała się Scottish Book of Common Order 
i była używana w liturgii także przez angielskich purytanów; kongregacja ta opracowała też 
Biblię genewską, najbardziej popularne tłumaczenie Biblii w Szkocji i Anglii aż do wersji usta
lonej przez króla Jakuba VI (I) Stuarta. Najistotniejsze były jednak pisma, w których jej człon
kowie głosili radykalne poglądy, w tym prawo oporu, szczególnie omawiane w niniejszym 
szkicu dzieło Goodmana (datowane 1 stycznia 1558 r.) First Blast Knoxa. Po powrocie do 
Anglii w 1559 r., Goodman, znany już w kraju krytyk pretensji kobiet do korony i z tego po
wodu nieprzychylnie oceniany przez Elżbietę, rychło zmuszony był wyjechać do Szkocji, gdzie 
współpracował z reformującym Kościół Knoxem. W 1565 r., w związku z rebelią w Szkocji, 
wrócił do Anglii; osiadł w Newcastle jako pastor protestantów szkockich, z którymi nie wyje
chał jednak do ich kraju w marcu 1566 r., lecz udał się do Irlandii jako kapelan nowo ustano
wionego wysłannika królowej Elżbiety, Sir Henry’ego Disney’a, rychło podejmując tam dzieło 
nawracania i ścigając Knoxa (za zasługi na tym polu Sidney, w porozumieniu z arcybiskupem 
Loftusem z Armagh, proponował Goodmanowi objęcie stolca arcybiskupiego w Dublinie albo 
funkcji dziekana tamtejszej parafii Świętego Patryka, jednak ten odmówił, prawdopodobnie 
w związku ze sprzeciwem królowej). W 1568 r. przybył do Anglii, osiedlając się w Chester 
jako człowiek znany; trzy lata później stanął przed komisją kościelną i stracił beneficjum Odell 
w Bedfordshire; a zamieszkawszy w północno-zachodniej Anglii, nie ustawał jednak w walce 
o zreformowanie Kościoła anglikańskiego w kierunku kalwińskim zwłaszcza w okresie sporów 
wywołanych przez „admonicje” do parlamentu purytanów, zapewne reprezentując stanowisko 
bliskie Robertowi Dudley’owi (earlowi Leicester), a nawet politycznemu i literackiemu środo
wisku skupionemu wokół Leicestera (o tym, że jego pozycja była znacząca, świadczy objęcie 
przezeń godności archidiakona Richmond w diecezji Chester mimo niechęci królowej). W la
tach 1582-1583, już jako sędziwy duchowny, brał udział w polemikach z katolikami oraz ko
respondował m.in. z abpem Whitgiftem. Zmarł w Chester 4 czerwca 1603 r. po pięćdziesięciu 
latach głoszenia kazań, z których zachowało się tylko jedno (z Exeter z 1583 r.). Zob. szerzej: 
J. E. A. Dawson, Goodman, [w:] Oxford Dictionary of National Biography, red. H. C. C. Matt
hew, B. Harrison, t. 22, Oxford 2004, s. 792-794 (warto wspomnieć, że autorka hasła w przy- 
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obeyed and resisted. Wherin also is declared the cause of all this present miserie 
in England, and the onely way to remedy the same opublikował w Genewie John 
Cristin w oparciu o kazania głoszone tamże przez jego autora)* 149. Cel wystąpie
nia Goodmana był podwójny: dodanie kolejnych racji wywiedzionych z Pisma, 
wzmacniających tezy Ponęta oraz wskazanie bardziej jednoznacznie niż u poprzed
nika „instytucjonalnych wędzideł” dla królowej, która miała stać się tyranem150.

wołanym słowniku jest najczęściej publikującą opracowania poświęcone Goodmanowi, m.in.: 
Early career of Christopher Goodman and place in development of protestant thought, Durham 
1978; Trumpeting resistance: Christopher Goodman and John Knox, [w:] John Knox and the 
British Reformations, red. R. A. Mason, Oxford 1998 i Resistance and revolution in sixteenth- 
-century thought: the case of Christopher Goodman, [w:] The Church, Change and Revolution, 
red. J. van den Berg, P. Hoftijzer, Leiden 1991).

149 C. Goodman, How superior powers oght to be obeyed of their subjecta: and Wherin 
they May lawfully by Gods Worde be disobeyed and resisted. Wherin also is declared the cause 
of all this present miserie in England, and the onely way to remedy the same, cytowane będzie 
za wydaniem amsterdamskim (Theatru Orbis Terrarum Ltd. 1972). Choć niekiedy to Goodmana 
uznaje się za pierwszego eksponenta radykalnej doktryny oporu zapowiedzmy, że zdaniem in
nych badaczy w istocie powtórzył on jedynie fundamentalne tezy Ponęta na temat elekcyjnego 
charateru królestwa, odpowiedzialności króla przed elektorami i związania go prawem natural
nym lub Bożym, posłuszeństwa, a nawet „podwójności” prawa: do rebelii i tyranobójstwa.

150 Dlatego pojawiają się teraz szersze rozważania nie tylko na temat znaczenia takich, 
wspominanych już przez Ponęta, „niższych urzędów”, jak doradcy (councilors), arystokracja 
(nobility) czy parlament, ale także „wewnętrzne urzędy” miast i hrabstw oraz duchowieństwo, 
wszystkie pojmowane jako „instytucjonalne wędzidła dla królowej” (a bridle to the queen), 
istotne dla ewentualnej realizacji uzasadnionego uprzednio uprawnienia do czynnego oporu). 
Zob. tamże, s. 34-38 oraz W. S. Hudson, John Ponęt..., zwłaszcza s. 183.

151 C. Goodman, How superior powers..., s. 3.
152 Tamże, s. 5-6.

Tekst zaczyna się od dedykacji sygnowanej przez Williama Whittinghama 
i zwrotu do wszystkich miłujących prawdę, obdarzonych łaską Bożą i dążących 
do pokoju, wszystkich zatem, którzy nie poddają się „władzy błędu”, będącego 
skutkiem niewiedzy. Właśnie ona jest, zdaniem Goodmana, matką błędu rodzącą 
nieprzyjaciół Prawdy Bożej, będącą przyczyną zaślepienia człowieka i schodzenia 
przezeń z prostej ścieżki prawdy, kojarzoną zaś przez autora z przyzwyczajeniem 
(Custome) i niedbalstwem (Negligence)-, o ile pierwsza przywara wynikająca z nie
wiedzy możliwa jest do usunięcia, to znacznie bardziej niebezpieczna przywara 
druga zwracać ma człowieka przeciwko Bogu, utwierdzać go w tym, że wie le
piej, „wstawiać” jego umysł w miejsce Boga (znamy tę tezę z wypowiedzi Ponęta), 
przypisywać mu zdolności dostępne jedynie Bogu, słowem: powstrzymywać umysł 
ludzki przed dążeniem do Prawdy151. Autor wprowadzenia przedstawia Goodmana 
jako jednego z kaznodziejów, który nie kieruje się żadnym z tych błędów, lecz zna 
mocno odciskającą się w jego umyśle Prawdę Boga, co odróżnia go od fałszywych 
proroków i papistowskich księży, niezdolnych odróżnić prawdy od fałszu ani posłu
szeństwa od niesposłuszeństwa152.
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Goodman, w przedmowie do pracy, wskazuje, że niczego nie można zestawiać 
z „prawdziwym posłuszeństwem” kojarzonym z trwałością wspólnoty (common- 
wealthi) miast, miasteczek i królestw z jednej strony, z drugiej zaś z głoszeniem 
prawdziwej religii oraz pokoju i zgody właściwej chrześcijanom. Wskazuje też, że 
najpoważniejszym błędem (podpowiadanym przez szatana) jest negowanie różnicy 
między posłuszeństwem i nieposłuszeństwem; będącej przyczyną wszelkiego nie
porządku i zamieszania. Błąd ten wynika z pychy człowieka, z jego wielkiej nie
wiedzy, którą stale w sobie utwierdza. Mowa - oczywiście - o takim posłuszeń
stwie, które należne jest Prawdzie, dokładniej Słowu Bożemu, szczególnie zaś 
Bożym rozkazom i przykazaniom, jeśli bowiem ludzki umysł ich nie uznaje, to 
w miejsce sprawiedliwości wprowadza niesprawiedliwość, w miejsce prawości 
błąd, w miejsce cnoty występek, w miejsce prawa (błądzącą) wolę, w miejsce 
miłości nienawiść, w miejsce prawdy fałsz, w miejsce prawdziwej religii bałwo
chwalstwo, w miejsce Boga szatana, a w miejsce Chrystusa Antychrysta; następ
stwem wszystkich wymienionych „podstawień” wynikających z negacji Słowa 
Bożego, a choćby powiązanych z treściami opieranymi na autorytecie nauczyciel
skim lub Tradycji, jest nieporządek między ludźmi obserwowany współcześnie we 
wszystkich miejscach na świecie, wcześniej widziany tylko w przeddzień Potopu153. 
Wywód ten jest znaczący o tyle, że - powołując się nadto na teksty z Dziejów 
Apostolskich - Goodman stawia tezę niezwykle radykalną, uderzającą w jego prze
konaniu nade wszystko w „papistów” i tych, którzy pozostając w Kościele Anglii, 
trwają przy treściach określonych przez Kościół rzymski, jak królowa Maria; tezę, 
iż przyczyną wszelkiego nieposłuszeństwa jest niemiarkowanie postępowania wy
maganiami stawianymi przez Słowo Boże, negowanie Prawa i Słowa własnymi 
fantazjami. Zbliżając się w ten sposób do znanej nam już Augustynowej dystynkcji 
człowieka żyjącego z ducha lub z Boga i człowieka żyjącego z ciała lub z siebie 
samego, Goodman konkluduje, że m.in. „papiści” są tymi, którzy nie żyją z ducha 
ni z Boga, nicują bowiem Prawo i Słowo, kierując się pychą. Co więcej, już w tym 
miejscu mianuje on tych, którzy porzucają Prawo i Słowo, „tyranami”, uznając, że 
stają się nimi w następstwie nieposłuszeństwa Chrystusowi, opowiedzenia się po 
stronie antychrysta154.

153 Tamże, s. 10-11.
154 Tamże, s. 13.

Powołując się głównie na opis sądu arcykapłanów żydowskich nad Apostołami 
Janem i Piotrem (Dzieje Apostolskie, 4), Goodman zwraca uwagę na treść pytania 
zadanego przez sądzonych: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej 
słuchać was niż Boga?, zauważając, że było to pytanie skierowane ku rządzącym, 
do których upodobniać się mają „papiści” nazywani współczesnymi saduceusza
mi, jawnymi nieprzyjaciółmi Ewangelii, żołnierzami antychrysta', podobnie jak sa
duceusze, „papiści” dążyć mają do powstrzymania propagowania Słowa Bożego, 
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zwracając w istocie przeciwko Chrystusowi władzę i autorytet, uciekając się do 
prześladowań, a nawet straszliwych mordów155. Głoszenie Słowa Bożego mimo 
oporu „papistów” staje się głównym zadaniem nie tylko duchownych, ale i świec
kich „prawdziwych wyznawców Chrystusa”, choć jest także zadaniem wszystkich 
tych, którzy sprawują władzę, również wezwanych przecież do podejmowania tru
du apostolskiego. Każdy „prawdziwy chrześcijanin”, współtworzący wraz z innymi 
„niewidzialny Kościół”, winien postawić sobie pytanie, istotne także dla Anglików, 
poddanych „papistowskiej” królowej i podlegających jej „papistowskich” duchow
nych: komu należy się podporządkować? Czy temu, kto sądzi w imię Boga, czy 
raczej samemu Bogu? Pytanie o tyle istotne, że - jak zauważa Goodman - znako
mita większość ludzi, także wykształconych i poświęcających życie Bogu, wsłuchuje 
się w nauczanie i przejmuje naukę o tym, iż w żadnym przypadku nie jest dopusz
czalne stawianie oporu ani sprzeciwianie się władzom zwierzchnim, wysłuchując 
nawet w konfesjonale, iż winni podporządkować swe dusze każdej karze i każdej 
tyranii, nawet wówczas, gdy tyran narusza wymagania naturalnego rozumu'56. 
Goodman zwraca uwagę, że obawa utraty życia w razie sprzeciwu wobec władzy 
działającej wbrew wymaganiom Słowa Bożego i naturalnego rozumu nie może 
usprawiedliwiać lojalności wobec urzędów prowadzących prześladowania, bo by
łoby to równoznaczne z podporządkowaniem się raczej człowiekowi (lub - dokład
niej - własnemu „interesowi” albo „sobie samemu”) niż Bogu. Takie zachowanie, 
usprawiedliwiane obawą dotyczącą ciała raczej niż duszy, byłoby więc niczym in
nym, jak tylko ekspozycją stanowiska przedkładającego to, co ludzkie ponad to, 
co Boskie, przeczyłoby nastawieniu właściwemu sądzonym Apostołom i stanowiło 
uznanie wyższości „ludzkiego urzędu” wobec samego Boga. Zachowanie to było
by niesprawiedliwe, jako akt nieposłuszeństwa wobec Boga i opowiedzenia się po 
stronie tych, którzy sprawują „urząd” pretendujący do pierwszeństwa względem 
Boga157. Tymczasem, jak zauważa protestancki autor, stale mając na myśli „pa- 
pistowski reżim Krwawej Marii” jako przejaw „królestwa ciemności”, nie ma na 
świecie tak mocnego kraju ni królestwa, które nie mogłoby zostać zniszczone, ani 
nie ma króla, który nie mógłby zostać pozbawiony życia.

155 Tamże, s. 17. Tyrada przeciwko „papistom” jako gorszym niż Żydzi żołnierzom antychry
sta kontynuowana jest na kolejnych stronach (17-26).

156 Tamże, s. 31.
157 Tamże, s. 32-33.
158 J. Ponęt, A Shorte Treatise..., s. 43.

Zauważmy, o ile u Ponęta podnoszony jest, prawda - obok rozważań na te
mat mocy wiążącej prawa Bożego i natury - „moment polityczny”, kojarzony 
z jednej strony z tezami dotyczącymi prymatu „pozytywnego prawa kraju” wobec 
woli władcy, z drugiej zaś z ustaleniami dotyczącymi znaczenia dobra wspólnoty 
(przy zachowaniu tezy, że władca rabujący poddanych jest winien, niepodobna bo
wiem przypisać w tym względzie winy Bogu158), o tyle u Goodmana poszukiwania 
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ograniczają się dotąd do wskazania znaczenia przykładu niewzruszonej postawy 
Apostołów przed sanhedrynem i potrzeby jej naśladowania nawet w obliczu prze
śladowań. Ustalenia te są uzupełniane jedynie wskazówkami na temat fundamen
talnej kruchości każdej władzy i ewentualnego zniszczenia nie tylko panującego, 
ale i rządzonego przezeń kraju lub królestwa. Argument wiązany z tym uzupełnie
niem nie rozciąga się jednak na zagadnienia wykraczające poza nakaz respektowa
nia Słowa i Prawa Bożego, nie sięga „wymiaru politycznego” w żadnym z dwóch 
kierunków wyznaczonych przez Ponęta, pojawia się natomiast znana nam już teza, 
iż władca naruszający wymagania prawa Bożego traci tytuł, przestaje być „osobą 
publiczną” i przemienia się w „osobę prywatną”, co sprawia, że - przy zachowaniu 
powinności posłuszeństwa legitymowanemu władcy - możliwy jest opór wobec 
„byłego już tylko władcy”159.

159 C. Goodman, How superior powers..., s. 118-119, 123, 139-140 i 187-188. Elementy 
analogicznego stwierdzenia rekonstruuje Skinner nie tylko z wypowiedzi Melanchtona, ale tak
że Ponęta, zwracając uwagę z jednej strony na uprawnienie do samoobrony każdej jednostki 
(zupełnie jak u przedstawicieli szkoły z Salamanki), z drugiej zaś na eksponowane szczególnie 
przez Ponęta próby oddawania rządzonego przez siebie kraju innym władcom; w obu przypad
kach każda jednostka miałaby do czynienia już nie z królem lub księciem, lecz z osobą pry
watną, która własnowolnie zrezygnowała z posiadanego uprzednio tytułu (Q. Skinner, The 
Foundations..., t. II, s. 224). Zarazem jednak tenże autor wskazuje, że nawet dwaj bardzo ważni 
dla tradycji kalwińskiej autorzy Bucer i Martyr, nie podążali aż tak daleko, utrzymując, że nawet 
występny, popadający w tyranię władca winien być traktowany jako posiadający i zachowujący 
swój tytuł, wobec którego jest niedopuszczalny czynny opór (tamże, s. 226). Jak jednak już wi
dzieliśmy, zarówno Ponęt jak i Goodman ujawniają zasadniczą słabość takiego stanowiska, prze
noszącego przyczynę błędów władcy z niego na samego Boga, przypisującego w istocie Bogu 
właśnie przyczynowanie zła, co w ich ujęciu oznacza jakiś rodzaj bałwochwalstwa. Obaj zatem 
-jak się wydaje - dostrzegli sprzeczność w poszukiwaniach Bucera i Martyra, którzy mimo nie
zdolności uzgodnienia z tym ujęciem prawa oporu zwykli je przypisywać „niższym urzędom”. 
Podobny zarzut może zresztą zostać postawiony także propozycji Kalwina.

160 C. Goodman, Howsuperiorpowers..., s. 33-34.

Wniosek ten winniśmy zachować w pamięci, przechodząc do prezentacji roz
ważań, jakie autor How superior powers... prowadzi na temat tych, którzy mieli
by wpływać na władcę, nakłaniać go (lub zmuszać) do poddawania przezeń woli 
Słowu i Prawu Boga. Goodman rozpoczyna wywód od ataku na Reginalda Pole’a, 
chrześcijańskiego humanistę, który jako legat papieski współdziałał z Marią, wyty
kając mu krytyczne wystąpienie jeszcze przeciwko Henrykowi VIII (wspomnimy 
o tym szerzej w kolejnym szkicu): Pole miał nie tyle doradzać legalnemu królowi, 
ile namawiać innych władców, by występowali przeciwko niemu za cenę zaniecha
nia walki z niewiernymi Turkami160. W sercu Pole’a, powiada Goodman, nie ma 
Boga (skoro nie zwraca się przeciwko Saracenom, lecz kieruje przeciwko chrze
ścijanom), dlatego słusznie zasługuje on na miano zdrajcy i syna antychrysta; jako 
taki z pewnością nie jest on zdolny wypełniać zadań ciążących na każdym doradcy 
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księcia, nie jest bowiem w stanie uwzględniać Słowa i Prawa Boga. Tymczasem do
radcy, sprawujący urząd służący kiełznaniu namiętności panujących i rządzących, 
nakierowywaniu ich na służbę Słowu i Prawu Boga, nakłanianiu, by zawsze mieli 
na względzie raczej Jego chwałę i dobro kraju niźli „interes własny”, winni dążyć 
do tego, by błędną wolę władcy czynić coraz bardziej „bożą” (godly). Nie są takimi 
doradcy służący Marii, namawiający ją raczej do podejmowania działań sprzecz
nych z naturą i objawionym Słowem Boga, służących nie tyle Anglii, ile Hiszpanii, 
nie tyle poddanym czynionym niewolnikami, ile papiestwu. Tak doradcy, przywo
ływani w pierwszej kolejności jako „wędzidło” na nieprawe i sprzeczne ze Słowem 
Boga działania panującej, jak i liczni arystokraci, następna „instancja” władna 
wpływać na poczynania monarchini, znajowani są przez Goodmana pośród tych, 
którzy poddają się fałszywej nauce o obowiązku bezwzględnej podległości władzy 
cywilnej lub świeckiej i - głównie z obawy o własne życie i majątki - przedkładają 
lojalność wobec błądzącego człowieka ponad lojalność wobec Boga, niezmiennego 
i z konieczności sprawiedliwego, przyczyniają się nie do wzmocnienia oddziaływa
nia Prawa i Słowa Bożego, lecz do radykalnego osłabienia ich mocy oddziaływa
nia; co więcej, przyłączają się oni do obozu dążącego do zniszczenia kraju poprzez 
zniesienie prawdziwej religii, praw i bogactwa swego narodu. Obie grupy wyrze
kają się też kształtowania prawej i sprawiedliwej woli władczyni w czasach pokoju, 
a nawet stawania w obronie kraju w czasie wojny, opowiadania się przeciwko tym, 
którzy zagrażają istnieniu ich kraju, czyniąc to w imię realizacji własnych, wyłącz
nie doczesnych korzyści i dla próżnej (także jedynie doczesnej) chwały, nie mając 
na względzie powinności nakładanej na nich przez „naturę” - obowiązku dbania 
o trwanie ludu Boga, ich poddanych, których winni ochraniać i bronić16'.

Krytyczny obraz stanu istniejącego w Anglii za panowania Marii uzupełnia 
Goodman stwierdzeniem, iż podobnie bezkrytycznie przyjmują błędną naukę o po
słuszeństwie również niżsi urzędnicy, zawiadujący miastami i grodami jak szery
fowie czy konstablowie, którzy także winni realizować wymagania sprawiedliwo
ści, nie zwracając uwagi na osoby, bronić ludzi prostych i niewinnych, wymierzać 
zaś kary jedynie czyniącym zło i bałwochwalcom, jakimi są nastający na życie 
niewinnych zakrwawieni papiści. Także oni przemieniają się jednak w narzędzia 
niesprawiedliwości i tyranii i stają w jednym rzędzie z duchownymi usprawiedli
wiającymi czyny sprzeczne z normami objawionymi przez Boga. Konkluzja pro
testanckiego autora nawiązuje do ustaleń wcześniejszych: prości ludzie muszą nie 
tylko dostrzec, że ci, którym są winni posłuszeństwo, usytuowani na różnych stop
niach hierarchii władczej i należący do różnych stanów, nie rządzą nimi zgodnie 
z wymaganiami prawa Boga. Powinni także ujrzeć, że powinność posłuszeństwa 
wynikająca z nakazu Bożego, oparta tylko na obawie przed sądem Stwórcy, a nie 
przed sądem człowieka, zanika wówczas, gdy posłuszeństwo ma być okazywane 

161 Tamże, s. 41.



440 Rozdział V

tym, którzy nie są posłuszni Bogu, stanowią normy sprzeczne z Prawem, rozkazu
ją wbrew Prawu, powołując się na pełnię władzy, wreszcie stają się tyranami pra
gnącymi jedynie zrealizować swą arbitralną wolę, jakże różną od woli Boga. To 
prawda, dopowiada Goodman, należy być posłusznym władzy, bo pochodzi ona od 
Boga, a opieranie się władzy ustanowionej przez Boga jest równoznaczne ze sprze
ciwem wobec Niego, jednak nie może to dotyczyć przypadku, gdy - jak wobec 
Jana i Piotra - ta „faktyczna, doczesna” władza wypiera Boga, wymaga porzucenia 
posłuszeństwa wobec Niego, przedkłada własną wolę ponad wolę Tego, od które
go czerpie legitymację162. Posłuszeństwo wobec człowieka działającego przeciwko 
Bogu jest przecież zarazem nieposłuszeństwem wobec Boga, a zatem z pewnością 
nie jest „rzeczywistym posłuszeństwem”163.

162 Tamże, s. 110.
163 Tamże, s. 42-44 i 116-119.
164 Zob. tamże, zwłaszcza s. 47.

Kto działa przeciwko woli Boga i zmusza innych do podejmowania podobnych 
działań, ten przekracza granice władztwa, orzeka Goodman, sięgając po argumenty 
znane z wywodów Ponęta, wspominając o niedpuszczalności dyspensowania przez 
jakąkolwiek ludzką władzę od respektowania prawa Bożego. Tym samym jednak 
wkracza on na teren, na którym podejmuje refleksję z jednej strony o źródle władz
twa, z drugiej zaś o granicach, w jakich winno ono być sprawowane. Inaczej niż 
u Ponęta, nie znajdujemy jednak u Goodmana obrazu „stanu natury” sprzed Potopu 
i wprowadzenia przez Boga autorytetu i władztwa (na rzecz ludu), często pojawia
ją się natomiast odwołania do tekstów starotestamentowych, służących głównie do 
wyeksponowania rozpiętości między władztwem Boga i władztwem człowieka, 
ukazania, że książęta nie mogą być nawet porównywani do Boga, z Nim zestawia
ni, są bowiem jedynie Jego „oficerami” na ziemi, czerpiącymi z Jego władztwa, 
ale też podporządkowanymi Mu i zobowiązanymi do respektowania Jego prawa. 
Można przekonywać, że Goodman zmierza do wykazania, że każdy władca jest 
bezpośrednio zależny od Boga, że Stwórca i dawca władzy pozostaje zwierzchni
kiem stale ingerującym w dziedzinę polityczną, kontrolującym działania każdego 
piastuna władztwa i stosującym sankcje wobec władców nieprawych, występnych 
lub nieużytecznych164. Uznając władców za zobowiązanych względem Boga i pod
legających stałej kontroli sprawowanej przez Niego, zbliżając się do osobliwie po
jętej teokracji, protestancki autor orzeka znacząco: z tego powodu jest ich obowiąz
kiem używać wszelkich dostępnych im sposobów, by wzrastać mogła chwała Boga, 
dzięki której tak wysoko wyniesione zostały ich dusze wobec innych ludzi; w żadnym 
razie nie mogą oni podnosić rebelii przeciwko [Jego] Majestatowi, winni raczej da
wać przykład wszystkim {nad którymi panują) w pełni bożego życia i prawowite
go posłuszeństwa. Goodman dodaje też znacząco, zapewne mając w pamięci treść 
Pierwszej Księgi Samuela, tekstu kluczowego dla wielu szesnastowiecznych chrze
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ścijan zajmujących się zagadnieniami politycznymi, przywoływanego także przez 
Ponęta, że to sam Bóg - zgodnie z daną ludowi obietnicą - nadaje (appointing) mu 
króla, mając chyba na myśli ustanowienie tylko pierwszego władcy Izraela, a przez 
analogię innych także wspólnot, nadmieniając zarazem, iż dzieje się to przed tym, 
zanim lud, urósłszy w pychę, zażąda „dania mu” cesarza. Ustanowienie króla przez 
Boga jest kojarzone w dalszej kolejności z tytułem do żądania posłuszeństwa oraz 
- co ważniejsze - z wprowadzeniem przez Boga norm określających sposoby wy
bierania władców (ich respektowanie, a nie fantazji człowieka w tym względzie, 
zapewnia przyzwolenie ze strony Boga na wybranego władcę)165.

165 Tamże, s. 49. Dostrzegając, że już u Żydów wybór króla mógł być problematyczny (Bóg 
dopuścił Saula jako króla w gniewie, natomiast Dawida i Salomona ustanowił wprost, przez 
swoje Słowo), Goodman nie tyle „tłumaczy” względność obowiązywania norm ustalonych przez 
Boga, ile uzasadnia potrzebę wskazania kolejnych warunków elekcji (tamże).

166 Tamże, s. 52-53. W związku z tymi ustaleniami Goodman poddaje krytyce stanowiska 
prezentowane przez Gardinera z jednej strony, z drugiej zaś Bonera, uzasadniające pretensje 
Marii Tudor do korony (tamże).

Nie są one jedynymi regułami ustalonymi przez Boga; kolejna norma wydaje 
się jeszcze ważniejsza, a jej niespełnienie, przy jednoczesnym realizowaniu norm 
poprzednich, stanowi argument nieważności elekcji. Oto pretendent do tytułu ma 
być wierzący i ma zachowywać normy prawa Bożego, a jeśli to czyni, może być 
uznany za kandydata samego Boga. Norma ta wymaga jednak nie tylko, by władca 
(będący wszak kandydatem Boga) nigdy nie stosował przemocy wobec niewinnych 
ani nie popadał w bałwochwalstwo, ale także uniemożliwia wszelkie pretensje do 
tytułu kobiet. O ile pierwsze wymaganie wydaje się oczywiste, zwłaszcza w na
wiązaniu do wstępnych ustaleń Goodmana, o tyle drugie może budzić wątpliwo
ści (chyba że sięgniemy do orzeczeń Knoxa, jednoznacznie negującego tytuł kobiet 
do władania). Goodman nie waha się jednak także w tym względzie i przywołuje 
zasadniczy argument z niesprzeczności Boga: Stwórca, który ustanawiając ludzki 
gatunek, poddał kobietę mężczyźnie, nie może później przyzwolić na jej panowa
nie nad mężczyzną będącym dla niej głową; wnioskując z mniejszego o większym, 
dodaje, że skoro żaden mężczyzna nie może być poddany kobiecie, to tym bardziej 
nie mogą jej być poddane rada królewska lub parlament złożone z wielu mężczyzn 
ani królestwo obejmujące jeszcze liczniejszych przedstawicieli właśnie tej płci166.

Wskazawszy pochodzenie od Boga zasad wyboru piastuna urzędu królewskie
go oraz powinności lojalności i wykluczywszy kobiety od korony, Goodman wska
zuje, iż kandydat nie może posiadać własnych sił zbrojnych, których mógłby użyć 
przeciw nieprzyjaciołom tylko we własnym interesie. Ten interesujący, choć dawno 
przedstawiany przez Greków argument, prowadzi go do konkluzji, iż z uwagi na 
ustanowione przez Boga zasady nie może zostać wybrany na panującego nikt inny, 
jak tylko ten, kto ma na względzie nie swój honor i chwałę, lecz honor i chwałę 
podlegającej mu całości; tylko ten, kto nie uczyni niczego wbrew prawu Boga, bę
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dzie się przed tym powstrzymywał bardziej niż ktokolwiek inny z uwagi na to, że 
ciąży na nim odpowiedzialność wobec Boga przekraczająca odpowiedzialność każ
dej innej jednostki (wszak odpowiada nie tylko za własne czyny, ale także za czy
ny swoich poddanych, jak on podporządkowanych przecież Stwórcy) i tworzy on 
normy obowiązujące nie tylko jego, ale i tych, którzy mu podlegają; normy mające 
walor sprawiedliwych o tyle, o ile nie przeczą normom pochodzącym od Boga.

Dopełnienie reguł określających warunki obsadzania urzędu królewskiego jest 
istotne o tyle, że obok relacji pretendenta stającego się królem do Boga ukazana zo
staje kolejna relacja, w pewnej jednak mierze „polityczna”, zbliżająca Goodmana 
do Ponęta, wiążąca piastuna władztwa z ludem, z poddanymi władztwu przez nie
go sprawowanemu. Nadużycie władztwa może więc polegać już nie tylko na zwro
cie przeciwko Bogu, gwałceniu praw od Niego pochodzących, lecz także na podej
mowaniu działań skierowanych przeciwko poddanym lub krajowi. Istotnie, obok 
wskazania, iż stawiając siebie ponad Bogiem wskutek sprzeciwiania się Jego nor
mom lub stanowienia norm sprzecznych z Jego normami, władca staje się bałwo
chwalcą i jako taki przestaje być władcą wspieranym przez Boga, Goodman pod
nosi, że także władca zwracający się przeciwko swym braciom, nakłaniający ich 
do bałwochwalstwa, uciskający ich i ich kraj nie może wymagać posłuszeństwa 
wobec postanowień potwierdzających błędny kierunek rządzenia, przeczących nor
mom pochodzącym od Najwyższego Sędziego, znów świadczących o wynoszeniu 
się ponad Tego, przed którym władca odpowiada i któremu winien jest posłuszeń
stwo; ponad Tego, którego Majestat obraża swymi poczynaniami167.

W tym miejscu Goodman stawia pytania najbardziej nas interesujące: jeśli ta
kie postępowanie rządzącego jest niczym innym, jak rebelią (rebelliori) śmiertel
nego wszak człowieka wobec Majestatu Boga, który jest przecież Nieśmiertelny, 
to jak poddani winni się względem niego zachowywać? Do kogo ostatecznie nale
ży wszelka władza (power), własność (dominium) i honor? Czy władca jest czymś 
więcej niż instrumentem w rękach Sędziego, podobnym innym urzędnikom w kró
lestwie? Czy człowiek będący królem może być ukarany i utracić tytuł królewski 
w następstwie swej występności? Przecież, wywodzi po raz kolejny Goodman, po
słuszeństwo wobec występnego władcy jest równoznaczne z nieposłuszeństwem 
wobec Boga, skoro bowiem królowie są powoływani po to, by wzbudzać respekt 
dla Boga i Prawa, by podobnie jak poddani i inni urzędnicy kierować się ku Bogu, 
a nie zwracać przeciwko Jego Prawom, które są ponad nim, [to] posłuszeństwo od
dawane występnemu księciu kierującemu się przeciwko Bogu stanowi otwartą re
belię przeciwko Jego orzeczeniom. W tym przypadku posłuszeństwo wobec Boga 
jest posłuszeństwem prawdziwym i wymaga nieposłuszeństwa wobec człowieka. 
Świadczy o tym w szczególności przykład przywoływany na początku dzieła, nikt 
przecież nie może potępiać jako nieposłuszeństwa zachowania Piotra i Jana, gdy 

167 Tamże, s. 55-59.
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nie chcieli oni słuchać zwyczajnego urzędu; nikt nie może też osądzać ni potępiać 
oporu stawianego przez tego, kto pozostaje posłuszny Najwyższemu^.

Zasada ta obowiązuje nawet wówczas, gdy - jak wedle Goodmana rzecz się 
miała w Anglii - niemal wszyscy uznają słuszność prześladowań prowadzonych 
przez „papistowski dwór”, jakież bowiem ma znaczenie powszechność przyzwo
lenia na prześladowania w zestawieniu tak z obowiązkiem okazywania posłuszeń
stwa Bogu samemu, jak i z odpowiedzialnością wobec Niego; o ileż ważniejsze jest 
powstrzymywanie się przed rebelią wobec Niego w zestawieniu z powstrzymywa
niem się przed rebelią wobec podnoszących rokosz przeciwko Bogu168 169. Jeśli w tym 
miejscu przywołalibyśmy po raz kolejny św. Augustyna (czego Goodman, co wy
daje się interesujące, wcale nie czyni), to moglibyśmy dostrzec analogie w dąże
niach obu autorów: wielekroć u Augustyna pojawia się zestawienie żyjących wedle 
ducha lub Boga i żyjących wedle ciała lub siebie samych, a analogiczne zestawie
nie dostrzegliśmy przed chwilą, skoro ci, którzy prześladują niewinnych i występu
ją przeciwko Bogu, i ci, którzy akceptują ich poczynania, wraz z tamtymi podejmu
jąc rebelię wobec Boga, nie Nim żyją, nie żyją wedle ducha, lecz - przywołajmy 
znów argument bezinteresowności - raczej wedle siebie samych lub wedle ciała. 
Gdy przypomnimy, że dla Augustyna żyjący wedle ciała lub siebie samego po
twierdza wybory zwracające go ku sobie także wówczas, gdy popada w bałwo
chwalstwo oraz zestawimy rozbudowane tyrady Goodmana skierowane przeciwko 
„papistom” i wspierającym ich poddanym katolickiej królowej wraz z nią popada
jących w bałwochwalstwo występnych praw i czynów przeczących Prawu i Słowu 
Boga, wówczas analogia staje się jeszcze bardziej wyraźna. Mowa jednak nie tyle 
o prostej analogii, ile o stwierdzeniu, że szesnastowieczny protestant angielski zda
je się naśladować Augustyna na poziomie daleko głębszym; zdaje się orzekać, że 
Anglia Marii Tudor straciła rację istnienia jako polityczna całość, rzeczpospolita, 
porzuciła bowiem to, co Augustyn nazywał niekiedy „rzetelną sprawiedliwością”, 
a co stanowiło treść prawa wspólnie akceptowanego przez wszystkich członków 
danej wspólnoty170.

168 Tamże, s. 59-61.
169 Tamże, s. 63.
170 Przywołajmy jeden tylko fragment Augustynowego Państwa Bożego, by unaocznić kie

runek rozumowania świętego autora. Po przedstawieniu Cyceroniańskiej definicji państwa jako 
rzeczy ludu (narodu) spajanego tym samym prawem opartym na sprawiedliwości i pożytkiem 
wynikającym ze wspólnego bytowania oraz wskazaniu, że Rzym nie był państwem, nie miał 
bowiem prawa opartego na rzetelnej, bo niezmiennej, ustalonej przez Boga sprawiedliwości, 
Augustyn wywodzi co następuje: duch służący Bogu dobrze rządzi ciałem, a znów i w samym 
duchu rozum poddany Panu Bogu panuje dobrze nad pożądliwością i nad innymi wadami. Jeśli 
zatem człowiek Bogu nie służy, jak we wciąż wzmawianych przykładach zachowań „papistów”, 
w tym królowej Marii, podawanych w pracy Goodmana, cóż w nim sprawiedliwego być może? 
Toż nie służąc Bogu, ani duch nie może panować sprawiedliwie nad ciałem, ani też rozum czło
wieczy nad wadami ludzkimi. A skoro w człowieku takim nie ma żadnej sprawiedliwości, to
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Wydaje się, że rozumowanie Goodmana zmierza w kierunku wykazania, że 
Bóg jest nie tylko źródłem władztwa i autorem norm określających wybór jego pia- 
stuna, ale ustala także cele istnienia królestw i narodów, trwających jedynie o tyle, 
o ile są pobożne lub „boże” (godly), tracących natomiast istnienie, gdy stają się 
niepobożne lub „nieboże” (ungodly), gdyż skutkiem tego przestają posiadać prawo 
niesprzeczne z prawem przez Boga ustanowionym. Gdybyśmy podjęli ten kieru
nek interpretacyjny, okazałoby się, że Goodman wymaga stawienia czynnego opo
ru występnemu władcy dla ocalenia kraju, a nie tylko dla przywrócenia panowania 
pogwałconego Prawa i Słowa Bożego. Przyjrzymy się jednak, czy kierunek ten jest 
właściwy. Gdy Goodman zakazuje okazywania posłuszeństwa poleceniom urzę
dów potwierdzającym sprzeciw ich autorów wobec Boga, to ponownie przywołuje 
przykład zachowania Apostołów wobec sanhedrynu i ponawia wezwanie, by każdy 
piastun urzędu właściwie wykonywał powinności ciążące na nim z woli Boga171. 
Wkrótce jednak uzupełnia ten znany już wywód przykładem wziętym tym razem 
ze Starego Testamentu, zmierzając w kierunku, który rozjaśnia jego intencje i po
zwala oczekiwać na jednoznaczne sformułowanie pytania o racje stosowania prawa 
oporu. Sięgając do Pierwszej Księgi Machabejskiej, ukazuje przypadek Matatiasza, 
ojca m.in. Judy Machabeusza, który wystąpił przeciwko ciemiężącemu lud Izraela, 
uciskającemu naród wybrany królowi Antiochowi, władcy obcemu (jak widzieli
śmy, władca taki był krytycznie oceniany przez Ponęta, bo jako pochodzący spoza 
wspólnoty, którą władał, naruszał zakaz Boga, pretendując nawet do objęcia urzę
du). Matatiasz, który nie pełnił żadnego ważnego urzędu, oceniał krytycznie cele 
i metody działania Antiocha, widział, że obcy władca zmierza do wykorzenienia 
„dawnej wiary ojców Izraela”, a nawet zwraca się przeciwko Przymierzu zawarte
mu przez naród wybrany z Jahwe. Był świadom, że narzucając nowe prawa, obcy 
król nakłania w istocie jego, jego krewnych i pozostałych członków wspólnoty

z całą pewnością nie będzie jej i w zbiorowisku ludzkim złożonym z takich ludzi. Nie ma tam 
więc owej jednozgodności prawa, która tłum ludzki czyni narodem, a rzeczą narodu nazywa się 
przecież rzeczpospolita, co w istocie oznacza, że rzeczpospolita ginie, gdy znika podstawa .jed
nozgodności prawa”; podstawy takie nie wyznacza przecież prawo ustanawiane przez władcę 
będącego bałwochwalcą, gdzie bowiem nie ma prawdziwej sprawiedliwości, nie może tam być 
zgromadzenia ludzi połączonych ze sobą jednozgodnością prawa, a więc i narodu tam być nie 
może [...], a skoro narodu nie ma, to i nie ma rzeczy narodu, lecz tylko jakiejś gromady, niegod
nej nazwy narodu. Tak więc, skoro rzeczpospolita jest to rzecz narodu, a narodu nie ma dopóki 
nie ma połączenia jednozgodnością prawa; prawa zaś nie ma, dopóki nie ma żadnej sprawiedli
wości, wypada tedy jasno, że gdzie sprawiedliwości nie ma, tam też nie ma rzeczpospolitej (Św. 
Augustyn, Państwo Boże, XIX.21, s. 789 i 788). Jeśli jednak dodamy, że Augustyn wskazuje 
następnie, że nawet Rzym, nieznający rzetelnej sprawiedliwości istniał jako państwo, choć tylko 
jako „państwo ziemskie”, spojone prawem niekiedy sprzecznym z rzetelną sprawiedliwością, to 
analogia ustaleń Goodmana i zawartych w Państwie Bożym zdaje się załamywać i możliwa staje 
się interpretacja, zgodnie z którą protestancki autor oczekuje realizacji „państwa Bożego” w pla
nie doczesnym. Ciekawy ten trop pozostawiamy jednak na boku.

171 C. Goodman, Howsuperiorpowers..., s. 64.
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(zasadniczo godzących się na jego działania) do bałwochwalstwa, stawia bowiem 
siebie przed Bogiem, a korzystając z perswazji i przymusu, wprowadza nowy ład 
sprzeczny z ładem ustanowionym przez Jahwe. Matatiasz nie zamierza bronić 
siebie jedynie, nie sprzeciwia się w imieniu własnym ani nie powołuje na swoje 
uprawnienia, na które miałby nastawać Antioch, lecz - początkowo przy braku po
parcia ze strony innych członków wspólnoty - występuje przeciw władcy, stając 
w obronie praw od Boga pochodzących i Przymierza z Nim zawartego, tych ele
mentów, które są wspólne [także] wszystkim innym członkom jego narodu (his na- 
tiori), Prawa ich kraju oraz przymierza ich ojcówm.

Taki tytuł wystarczał nie tylko Matatiaszowi, by podnieść bunt przeciwko 
monarsze nakłaniającemu do bałwochwalstwa, ale wystarcza także Goodmanowi 
do uzasadnienia wystąpienia przeciwko równie występnej władczyni z dynastii 
Tudorów. Otwarty sprzeciw Matatiasza, rebelia wszczęta przeciwko występnemu 
władcy, zanegowanie posłuszeństwa, skorzystanie z czynnego, a nie tylko biernego 
oporu - oto przykład godny naśladowania dla tych, którzy pozostają pod władzą 
występnej, bo służącej papieżowi i Hiszpanom królowej. Przykład, który pozwala 
dostrzec właściwe znaczenie posłuszeństwa, stanowiącego powinność w odniesie
niu do Boga, będącego prawdziwym autorem Prawa i Słowa. Nie wystarcza „miecz 
duchowy” (spiritual sword), kojarzony oczywiście przez Goodmana z sumieniem 
jednostkowym, a nie z pozycją zwierzchnika Kościoła powszechnego; konieczne 
jest sięgnięcie w imieniu całej wspólnoty (a choćby bez poparcia ze strony innych 
jej członków) po „miecz doczesny” (temporal sword). Obowiązkiem każdego, 
komu drogie są Prawo i Przymierze, kto dba o odrębność swego narodu, staje się 
skorzystanie z tego miecza, naśladowanie Matatiasza, który nie dla siebie ni dla 
swoich bliskich, lecz dla całego narodu wszczął rokosz przeciwko władcy uzna
wanemu przez większość jego współbraci. Racje oporu wskazuje nie tylko Pismo, 
ale także „rozum naturalny”, wymagający podejmowania działań na rzecz dobra; 
dobra, którego pełnią jest wszak sam Bóg. Prawo natury, bo po nie również sięga 
Goodman, staje się źródłem nie prawa lub uprawnienia, ale obowiązku stawienia 
oporu przez jednostkę niesprawującą żadnego wysokiego urzędu temu, kto nastaje 
na Prawa Boga, jego pogwałcenie bowiem jest przyczyną wszelkiego zła i bramą 
prowadzącą do wszelkich niegodziwościm.

Przyzwolenie Anglików na podejmowanie przez Marię działań podobnych do 
tych, jakie były udziałem Antiocha, jest świadectwem zgody na zło i niegodziwość, 
jest jednak - mówiąc ogólniej - przejawem błędnego posłuszeństwa, okazywane
go niewłaściwemu podmiotowi: nie człowiek gwałcący prawa Boga, choćby nosił 
on (bezprawnie jednak) koronę, lecz sam Bóg jest przedmiotem lojalności wyma
ganej od chrześcijanina, członka wspólnot wybranych przez Boga, który stworzył

172 Tamże, s. 70.
173 Tamże, s. 45. 
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ludzi nie dla nich samych, ale po to, by stale wielbili Jego chwałę i działali na rzecz 
swych współbraci174. Przyczyną wszystkich nieszczęść we współczesnej Anglii, za
uważa Goodman, jest to, że nie uczymy już, nie znamy i nie realizujemy prawdziwe
go posłuszeństwa, nie wiemy, czego od każdego człowieka wymaga posłuszeństwo 
Bogu i co dla Niego jest nieposłuszeństwem. A posłuszeństwem jest słuchanie Boga 
raczej niż człowieka i stawianie oporu człowiekowi raczej niż Bogu na podobień
stwo Apostołów [Piotra i Jana], jakże bowiem niewiele znaczące są rozkazy, wła
dza, autorytet lub kary jakiegoś króla, księcia czy cesarza w zestawieniu z przyka
zaniami Bożymi! Czy możemy zatem nadal pozostawać w niewiedzy, skoro natura 
uczy wszystkich ludzi, którzy nie są do cna pozbawieni zdrowego rozsądku (common 
sense) i rozumu, że posłuszeństwo należy się Bogu raczej niż człowiekowi? Bogu 
raczej, który podtrzymuje wszystko w istnieniu i wszystkim rządzi, niż człowieko
wi, który nie zawsze przyczynia się do trwania wszystkiego i prawidłowego kiero
wania wszystkim, a zdolny jest wszystko niweczyć, negować nawet ład wszechrze
czy, błądzić, wprowadzać do niego brak lub zło. Czy zatem, pyta protestancki autor 
znacząco, powinniśmy szanować tych, którzy piastują urzędy i wysokie godności, 
ponieważ nazywają oni siebie królami, książętami lub cesarzami? Musimy to czynić 
[tylko] dopóty, dopóki są oni poddanymi Boga, dopóki działają dla chwały Tego, od 
którego uzyskali swój autorytet, jak czynili choćby pobożni (godly) patriarchowie 
i prorocy, sam Chrystus i Jego Apostołowie oraz męczennicy wszystkich czasów, ich 
krew świadczy bowiem o prawdziwości jedynej słusznej doktryny, iż nie jest moż
liwe posłuszeństwo skierowane przeciwko Bogu, które w Jego oczach nie byłoby 
zarazem świadectwem rebelii [zwróconej przeciwko Niemu]175 176.

174 Tamże, s. 51.
175 Tamże, s. 47-48.
176 Tamże, s. 53. Goodman poświęca obszerny fragment swej pracy dla podkreślenia argu

mentów podważających tytuł do władania Marii; nie dość, że kojarzy jej działania z „interesem 
Hiszpanii”, to uznaje, że pochodzi ona z nieprawego łoża, bo jako córka Henryka VIII i wdowy 
po jego bracie pochodzi ze związku zakazanego przez Boga w Starym Testamencie, uznanego za 
nieważny przez wszystkie uniwersytety w Anglii, Francji i Włoszech, a także przez wszystkich cy- 
wilistów i kanonistów. Ta „nikczemna kobieta” (wicked woman) jest osobą „niebożą” (ungodly), 
odpowiedzialną za wszystkie dzisiejsze nieszczęścia w Anglii (tamże, s. 54).

Po tym wywodzie nie dziwi jednoznacznie krytyczna ocena postępowania nie 
tylko Marii i jej najbliższych współpracowników, ale także piastunów innych urzę
dów tolerujących działania prowadzone nie dla dobra narodu (skoro sprzeciwiają 
się jego wyznaniu, to jest, powiedzmy otwarcie, wyznaniu różnemu od rzymskie
go, Goodman nie dookreśla bowiem w analizowanym dziele treści religii narodu, 
godząc się na tę, jaka została ustalona za panowania Henryka VIII, a zwłaszcza 
Edwarda VI, choć nie wiemy przez którego z jego protektorów), lecz w interesie 
zniewalających inne ludy Hiszpanów, określanych mianem ludu bez Boga116. Marii, 
nazywanej bękartem i zdrajcą, przypisuje też Goodman spełnienie wszystkich zna
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mion „występności”: nastawanie na prawa Boga i natury, niszczenie kraju, prześla
dowanie świętych wyznawców Jedynego Pana (niweczenie ciała bożych sług) i po
tępianie swego brata „bożego króla” (godly King) Edwarda jako heretyka, a nawet 
żądanie bałwochwalczego posłuszeństwa; występności, która - jak otwarcie orzeka 
- uzasadnia zastosowanie wobec niej kary śmierci177. Posłuszeństwo takiej monar- 
chini byłoby równoznaczne z nieposłuszeństwem wobec Boga: tylko ten, kto jej się 
opiera, prawdziwie służy Bogu, przyczynia się do przywrócenia panowania spra
wiedliwości i broni niewinnych178.

177 Tamże.
178 Tamże, s. 55-56.
179 Tamże, s. 58.

Podsumowanie ataku skierowanego przeciwko Marii, uzupełnionego orzecze
niem o jej winie i karze śmierci, znajdujemy we fragmentach, w których Goodman 
przypomina, iż wszelka władza pochodzi od Boga i że z tego powodu nie wolno 
jej się sprzeciwiać, wskazując jednak zarazem, że choć była to ogólna doktryna 
akceptowana przez Apostołów, to przecież dotyczyła ona konieczności istnienia 
zwierzchników, poddawania się im, jednak o tyle tylko, o ile oni sami realizowa
li władzę pochodzącą od Boga, nakierowaną na służenie Mu, a nie skierowaną 
przeciwko Niemu. W ujęciu prezentowanym przez autora How superior powers... 
władza lub zwierzchnictwo ustanawiane przez Boga nieodmiennie i bezwyjątkowo 
nakierowane być muszą w każdym akcie na Tego, który jest ich źródłem. Bo choć 
Apostoł powiedział: nie ma innej władzy, jak tylko od Boga, to orzekł, iż nie ma in
nej władzy, jak tylko taka, która została ustanowiona prawnie i wprowadzona przez 
Boga, taka zatem, która wyklucza wszelką tyranię i opresję, wprowadzane do po
szczególnych wspólnot [nie przez Boga przecież, lecz jedynie] przez nikczemnych 
i niebożych (wicked and ungodly) rządzących, których słusznie zwie się sprawca
mi nieporządku, niszczycielami wspólnot, nie wspierającymi się na Bożym posta
nowieniu. Bóg nigdy nie może bowiem zatwierdzić prawa od nich pochodzącego, 
gani natomiast i karze tyranów, bałwochwalców, papistów i ciemiężycieli. Jeśli tedy 
tacy istnieją, nie pochodzą oni z Bożego postanowienia. Jeśli tedy trwamy w opo
rze i nieposłuszeństwie wobec nich, nie opieramy się Bożemu postanowieniu, lecz 
postanowieniu szatana [...]179. Każda przeto jednostka, ze względu na swe prawe 
sumienie, musi przyjąć w oparciu nie tylko o Słowo Boga, ale i o własny rozum, 
że żaden człowiek nie powinien być posłuszny ani nie powinien wspierać Urzędów 
powołanych przez Boga do usuwania wad i ustalania cnoty, jeśli urzędy te zwraca
ją się przeciwko Bogu, źródłu rzeczywistej, nie uroszczonej przez człowieka prze
ciwko Niemu władzy; władzy działającej w bojaźni wobec Niego, dążącej do mno
żenia korzyści poddanych i zachowania wspólnoty, a niezwracającej się przeciwko 
Niemu i obu wymienionym celom dotyczącym już to poddanych, już to tworzonej 
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przez nich całości180 181. Nie ma bowiem innej „legalnej władzy”, jak tylko działająca 
właśnie w ten sposób, a odmienne nakierowanie poczynań przez tych, którzy na
zywają siebie władcami, decyduje o tym, że wcale nie sprawują oni władzy, lecz 
realizują faktyczne możności, będące w istocie ludzkimi jedynie, wypaczającymi 
ład stworzenia i hierarchię zwierzchnictw, a w końcu wprowadzającymi zasadniczy 
brak do dzieła Stwórcy.

180 Tamże, s. 58-59. Właściwe posłuszeństwo, dopowiada Goodman, należne jest jedynie 
Bogu: czy może [bowiem] istnieć jakiekolwiek właściwe posłuszeństwo skierowane przeciwko 
Niemu, choćby przecież szło o podległość dzieci względem rodziców, sług względem swych pa
nów albo poddanych względem urzędników lub urzędów? Nie, Bóg jest [przecież] pierwszym 
i najwyższym Ojcem, Panem i Władcą i Jemu jako pierwszemu należy okazywać posłuszeństwo 
odpowiadając [w ten sposób] na Jego rozkaz (tamże, s. 60).

181 Tamże, s. 61.
182 Knox twierdzi, że rządzący (podobnie jak rządzeni) muszą respektować Prawo i Słowo 

Boga, nie mogą więc nigdy popadać w bałwochwalstwo, w przeciwnym bowiem razie winno 
być karanie nawet śmiercią, bez względu na to kim jest obwiniony, przy czym orzeczenie miało 
być wydawane przez superintendentów, zatem przez osoby duchowne (J. Knox, The Works of 
the John Knox, t. II, s. 183 i n. oraz s. 253). Knox mówi też wyraźnie o wpływie Kościoła pre- 
zbiteriańskiego na prawo stanowione przez organy świeckie, co wynikało z podporządkowania 
wszystkich (także piastunów urzędów świeckich) „dyscyplinie”. W Second Book of Discipline 
Kościół uzyskuje już pośrednią władzę doczesną: piastun urzędu świeckiego rządzi jedynie „rze
czami zewnętrznymi” i dba o zewnętrzny jedynie pokój, kiełznając zachowania poddanych, czy-

Konkluzja Goodmana jest ze wszech miar interesująca: choć występny piastun 
urzędu jest dla Boga niegodnym, niebożym i potępienia godnym, gdy działa podob
nie jak Saul, nie zwracając się jednak wprost przeciwko Bogu i Jego prawom, to 
należy mu okazywać „posłuszeństwo na zewnątrz”, ograniczając się do oporu bier
nego, „w sumieniu” (nie może bowiem poddany negować jego tytułu do władania, 
skoro tytuł ten pochodzi w istocie od Boga i Bóg tylko może go odebrać). Dopiero, 
gdy piastun władzy otwarcie łamie normy prawa Bożego i zachęca innych, by czy
nili podobnie, gdy staje się niby Antioch, należy postąpić tak, jak Matatiasz, otwar
cie sprzeciwić się mu, wystąpić przeciwko temu, który stracił tytuł do władania, 
sam go zanegował zrywając więź łączącą go z Tym, od którego tytuł jego się wy
wodzi. Czyniąc tak, występując się przeciwko Bogu, władca stał się przecież osobą 
prywatną, przestał być piastunem urzędu i winien być karany jako prywatny wiaro- 
łomca lub przestępca (private transgressor)'9'.

Wyraźnie zarysowawszy kierunek poszukiwań uzasadnienia oporu przeciwko 
tym, których urząd nie uwalnia od niebezpieczeństwa rebelii jako radykalnie mniej 
szacownych niż Bóg sam, Goodman rozwija w dalszych rozważaniach interesują
cy wątek, zgoła nieobecny w wywodach Ponęta, mimo że obaj tworzyli swe pra
ce poza granicami kraju i obaj byli związani z podobnymi środowiskami. Można 
spekulować, czy współpraca z Knoxem była przyczyną dążeń podejmowanych 
tylko przez Goodmana182, można też wywodzić, że ze względu na nie stał się on 
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prekursorem późniejszych o kilkanaście lat refleksji Thomasa Cartwrighta i innych 
angielskich prezbiterian. Poszukiwania ewentualnych przyczyn nowego, niedostęp
nego Ponetowi ujęcia prezentowanego w How superior powers..., są jednak dale
ko mniej istotne, niż dostrzeżenie, że autor dzieła uwzględnia znaczenie i pozycję 
wspólnoty wiernych jako swoistego ciała, które z jednej strony wymaga obrony, 
z drugiej zdolne jest do wyartykułowania Prawdy i Słowa, z trzeciej wreszcie ma 
udział w realizacji prawa oporu. Przykład Apostołów Jana i Piotra łączył się dotąd 
z sugestią, iż każda jednostka winna w imię zachowania wyższości Boga opierać 
się zwierzchnikom politycznym bez korzystania z „miecza doczesnego” (istotnie, 
Goodman, kojarząc ten przykład z zachowaniami samego Jezusa z Nazaretu wobec 
kapłanów i Piłata, jednoznacznie orzeka, że i Chrystus, i Jego Apostołowie używa
li tylko „miecza duchowego”, korzystali jedynie z broni duchowej, gdy podejmo
wali obronę Ewangelii, co jednak nie oznacza, że do używania tego tylko miecza 
i tej tylko broni ograniczać się winny Urzędy i inni niższi urzędnicy'**). Przykład 
Matatiasza mógł prowadzić do wniosków nieco odmiennych, iż jednostka w imię 
przywrócenia wyższości Boga występuje nie tyle we własnym imieniu, ile w imie
niu wspólnoty ją obejmującej. Powiązanie przez Goodmana obu przykładów i wy
korzystanie ich w rozważaniach miało go jednak poprowadzić z jednej strony do 
ukazania pozycji uznających wyższość Boga mimo wszelkich przeciwności, w imię 
jej panowania sprzeciwiających się władcy zwracającemu się przeciwko pra
wu Bożemu i nakłaniającemu do podobnych zachowań swych poddanych, z dru
giej zaś do przedstawienia znaczenia tego, co można nazwać „wspólnotowością”

ni to jednak poprawnie jedynie wówczas, gdy dzięki wpływowi duchowieństwa (mającemu tytuł 
do działania wprost od Boga, inaczej niż piastuni świeckich urzędów) świadomie realizuje wy
magania prawa Bożego. Znajdujemy zatem u Knoxa deklarację niezależności Kościoła prezbite- 
riańskiego oraz odróżnienie sfer należących do niego i do państwa, skoro jednak władza cywilna 
miała realizować wymagania prawa Bożego zgodnie z interpretacją ustalaną przez duchownych 
Kościoła, to w praktyce Knox zbliżał się do tezy o zwierzchnictwie Kościoła prezbiteriańskie- 
go, mogącego nawet wzywać do usuwania urzędników, którzy nie honorowali właściwej inter
pretacji Słowa; państwo nie posiadało więc własnego autorytetu, lecz znajdowało się w pozycji 
egzekutora woli Kościoła (jeśliby książę nie podporządkował się dostojnikom Kościoła prezbi- 
teriańskiego, miał być detronizowany, jego urząd podtrzymywał jedynie i usprawiedliwiał ju
rysdykcję Kościoła prezbiteriańskiego, którego dostojnicy asystowali we wszelkich działaniach 
księcia, uzgadniając je ze Słowem Bożym; do dostojników zatem, a nie do piastunów niższych 
urzędów ani do jednostek lub ludu należało ostatecznie rozstrzyganie, wskazywanie granic po
słuszeństwa). Władca świecki miał chronić Kościół przed fałszywymi nauczycielami i ścigać ich 
na jego wezwanie, wreszcie karać tych, którzy nie podporządkowują się cenzurze Kościoła pre
zbiteriańskiego. Knox przyznaję jednak księciu prawo naprawiania Kościoła, jest to atoli teza, 
która ma usprawiedliwiać rewoltę dokonującą się na rzecz prezbiterianizmu (zob. w szczególno
ści: J. Knox, Summary of the proposed Second Blast of the Trumpest, [w:] tenże, The Works of 
John Knox, t. IV, s. 539).

183 C. Goodman, How superior powers..., s. 62-63.
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(wiązaną ze wspólnym prawem od Boga pochodzącym i z Przymierzem uprzednio 
zawartym z Bogiem), wymagającą zachowania prymatu Boga wobec wszystkich 
członków grupy, łącznie z panującym nad nią; prymatu negowanego przez władcę 
stanowiącego normy sprzeczne z prawem Boga, żądającym zerwania Przymierza 
z Nim, tracącego walor władcy i przeistaczającego się wskutek własnych decyzji 
w „prywatną osobę”.

Zamierzenie protestanckiego autora jest więc czytelne: przykład pierwszy po
zwala uchwycić „miary władzy” pochodzącej od Boga, przykład drugi natomiast 
wskazuje podmioty uprawnione do występowania przeciwko występnemu władcy 
już jako osobie prywatnej oraz - ewentualnie - sposoby reagowania na jego wy
stępki przy użyciu „doczesnych środków”. Zestawienie obu zagadnień wydaje się 
oczywiste, prowadzi jednak do trudnego problemu: wiemy, że ani Chrystus, ani 
Apostołowie nie korzystali z „miecza doczesnego”, używając jedynie „miecza du
chowego”, z pewnością więc ci, którzy nie o ten świat walczą, lecz o prowadzenie 
ku Królestwu Bożemu także nie będą korzystać z „miecza doczesnego”, nie będą 
więc również używać „doczesnych środków” gwoli wyegzekwowania sankcji wo
bec „występnego” władcy. Ich rola - należy przyjąć - ograniczy się do stwierdze
nia, iż skoro władca pogwałcił prawo Boże, to utracił swój tytuł, stał się „osobą 
prywatną”, przestał być „bożym” monarchą, kto inny natomiast realizować będzie 
następstwa tego orzeczenia, zatem prowadzić będzie egzekucję, używając „miecza 
doczesnego”. Rozróżnienie znane jeszcze ze średniowiecznych koncepcji dotyczą
cych relacji między zwierzchnikami wspólnot duchowej i doczesnej zostaje wy
korzystane przez Goodmana nie tyle dla wskazania podstawy dla działań władcy 
doczesnego, politycznego jako „świeckiego ramienia” zwierzchników duchowych, 
ile dla ustalenia podstaw aktywności piastunów niższych urzędów egzekwujących 
skutki uznania winy i orzeczenia kary wobec występnego, „prywatnego” już tylko, 
dawnego zatem władcy, a być może także dla uzasadnienia analogicznej pozycji 
każdej jednostki184.

Przyjmując to rozróżnienie, Goodman zbliża się do zasadniczych rozstrzygnięć 
już wówczas, gdy przywołuje przykład pasterza owiec broniącego ich przed wil
kami. Zarówno sumienie, jak i Prawo Boga skłaniają go do tego, by strzec owce 
i chronić je przed atakiem dzikich bestii i nikt nie może wątpić, że jest to jego po
winność. Czyż tedy możemy zostać zwolnieni od podobnej powinności wówczas, 
gdy ktoś nastaje na dusze i ciała dzieci Boga, naszych współbraci, najbardziej god
nych litości, a niszczonych przez nieprzyjaciół Boga? Mowa zatem nie tyle o indy
widualnym sumieniu atakowanym przez królową Marię korzystającą nie z Bożego 
miecza, gdy nastaje na niewinne owieczki, zwracając się przeciwko Bogu (podob
nie czynią wszyscy wspierający ją i przyzwalający na jej działania doradcy, szlach

184 Tamże, s. 63.
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ta i niżsi urzędnicy)™5, ile o zbiorowości, która poddana jest takiemu atakowi, a po
winna być chroniona przez odpowiedzialnych za jej trwanie w chwili zagrożenia. 
Mogłoby się wydawać, że Goodman (zwłaszcza gdy powiążemy jego analizę sta
nowiska Matatiasza i refleksje nad działaniami Nabuchodonozora, także zagraża
jącego istnieniu narodu wybranego) pragnie bronić Anglików jako całości spajanej 
już węzłem wspólnej wiary, należących do całości uznającej jedną religię atakowa
ną przez niecnych „papistów” i Hiszpanów sprzymierzonych z Marią185 186. Wniosek 
ten jest ważny, choć wątpliwy o tyle, że sugeruje potrzebę uwzględnienia pozycji 
hierarchów Kościoła Anglii jako ewentualnie zobowiązanych do chronienia zbio
rowości. Jeśli sugestię tę porzucimy, tracimy (przynajmniej na pierwszy rzut oka) 
możliwość wskazania podmiotów stosujących tylko „miecz duchowy”, aniesię- 
gających po „miecz doczesny”, orzekających o występności, ale niewykonujących 
tego orzeczenia. Jeśli jednak uznamy, że zbiorowość tę stanowią wszyscy świado
mie respektujący Prawo i Słowo Boga, to zbliżymy się do intencji, którą w swej 
pracy próbuje realizować Goodman. Daleko bardziej zwraca on przecież uwagę na 
„każdego i wszystkich” współtworzących wspólnotę duchową, której Głową jest 
Chrystus, niźli na jakąkolwiek widzialną, osobliwie hierarchiczną wspólnotę.

185 Tamże, 58-60.
186 Wątek ten rozwija Goodman pobocznie jedynie, choć - jak się wydaje - stale zachowuje 

go w pamięci, skoro pod koniec swego dzieła jednoznacznie stwierdza, że religia Boża zawsze 
powinna być stawiana na pierwszym miejscu, bez niej [bowiem] żadne królestwo ani żaden na
ród nie może długo żyć spokojnie, jako że wówczas Bóg nie opekuje się nim (tamże, s. 113).

187 Tamże, s. 117 (z powołaniem na tekst Księgi Sędziów).

W tym miejscu okazuje się bodaj najwyraźniej, jak istotne znaczenie dla po
litycznej refleksji protestanckiego autora ma bliska mu koncepcja eklezjalna, uj
mująca wiernych w „niewidzialny Kościół”; koncepcja, dodajmy, która stanie się 
istotnym punktem odniesienia dla prezbiterian, dążących w innym już jednak kie
runku niż Goodman, bo usiłujących wykazać niezależność Kościoła od struktur po
litycznych, a nie uzasadnić istnienia prawa oporu. To ostatnie dążenie problematy- 
zuje jednak podejście Goodmana, usiłującego przecież wykazać, że „niewidzialny 
Kościół”, w którym każdy jest pasterzem i występując w tej roli winien chronić 
wszystkich pozostałych jego członków, wpływa na dziedzinę polityczną, bo opo
wiadając się przeciwko „niebożym” zwolennikom „papistów”, osobliwie zaś prze
ciwko Marii-Jezabel, zmierza do przywrócenia panowania Prawa i Słowa Bożego 
przez odsunięcie ich od władzy; zmierza do przywrócenia panowania Prawa i Sło
wa jednak jako Kościół Anglii, Kościół wybranych przez Boga Anglików, zesta
wianych wielekroć z narodem wybranym, którym Bóg ma pomóc w odniesieniu 
ostatecznego zwycięstwa, jak ongiś pomógł Izraelitom w ich trudnej walce z Be- 
nianimitami187.

Goodman wydaje się dążyć do takiego rozwiązania, które pozwoli z jednej stro
ny na wskazanie miar przez wszystkich poznawalnych, z drugiej na uzasadnienie 
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tytułu każdego z członków „niewidzialnego Kościoła” do orzekania o winie i karze 
dla „występnych”, z trzeciej wreszcie na wykazanie, iż każdy z nich jest uprawnio
ny do zrealizowania sankcji. Orzekając, że rozum i doświadczenie uczy każdego, 
iż lepiej jest być rządzonym przez głupca niż przez bestię (którą, oczywiście, miała 
być katoliczka Maria) oraz dodając, że jest to również zgodne z orzeczeniem same
go Boga, wnioskuje, iż każdy, kto jest członkiem wspólnoty spajanej tym samym 
prawem pochodzącym od Boga, zna miary pozwalające mu orzec o przemienieniu 
się w bestię władcy popadającego w bałwochwalstwo, nakłaniającego poddanych 
do bałwochwalstwa i prześladującego ich gwoli realizowania celów obcych tworzo
nej przez nich wspólnocie. Wszak każdy, kto respektuje prawo Boga, wie, że ono 
jedynie gwarantuje trwanie niewzruszonego, doskonałego pokoju, dostarcza reguł, 
których poważanie pozwala na uniknięcie prześladowań i gwałtów. Dlatego każdy 
winien dążyć do przywrócenia i zachowania jedynie takich norm, które z normami 
od Boga pochodzącymi są zgodne; każdy, poznawszy tę prostą prawdę o wyższo
ści głupca nawet wobec bestii, dążyć winien do unikania rebelii, tumultów i nie
porządków, wiedząc, że jest to możliwe jedynie wówczas, gdy obowiązywać będą 
normy uniemożliwiające bałwochwalstwo, tyranię i ucisk poddanych, normy ujęte 
w Prawie i Słowie Bożym; każdy wreszcie pozwoli raczej odebrać sobie wszystkie 
„dobra doczesne”, włącznie z życiem, niźli zanegować skarby niebieskie, tę bez
cenną perłę od Boga pochodzącą, a zapewniającą niezmienny pokój188.

W rozbudowanym wywodzie, który ma wykazać zasadność „powszechnej po- 
znawalności” miar zawartych w Prawie i Słowie Bożym, Goodman uwzględnia wą
tek, jak się wydaje, kluczowy dla dalszych stadiów rozumowania: jak Bóg, z racji 
swej doskonałości, nie przeczy sobie, tak człowiek, będący na Jego obraz i podo
bieństwo nie powinien przeczyć temu, co jest w nim z doskonałości samego Boga; 
nie może negować tego, co jest w nim z Bożej Prawdy i Słowa, w szczególności 
więc nie może nigdy zapomnieć, że Boże normy ustalają, co może on czynić i ja
kich czynów winien unikać. W normach tych skrywa się więc nie tylko podstawa 
zasadnego posłuszeństwa, ale także źródło uprawnionego zachowania ujawniają
cego nieposłuszeństwo, jednak nieposłuszeństwo wobec tego tylko, co nie jest od 
Boga, co stanowi zaprzeczenie Jego Słowa i Prawa. Krótka fraza, że nikt nie może 
służyć dwóm panom, pozwala Goodmanowi dopełnić rozumowanie uzasadniające 
wstępnie tytuł każdej jednostki do orzekania o winie i karze panującego: respek
tujący prawo Boże nie może w żadnym przypadku godzić się na obowiązywanie 
norm z nim sprzecznych; realizujący w każdym swym działaniu jedynie wolę Boga 
nie może nigdy przystać na wolę władcy z wolą Boga sprzeczną, gdyż zatracał
by istotowy element swego człowieczeństwa - niesprzeczność swego rozumu, ule
gał temu, kto sprzeciwił się Bogu i wraz z nim sytuował się po stronie wrogów 
Najwyższego.

188 Tamże, s. 76-82.
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Każdy jest więc w stanie poznać miary ustalone przez Boga i w imię przywró
cenia ich obowiązywania wobec wszystkich jednostek negatywnie ocenić normy 
z nimi sprzeczne, wprowadzane przez rządzących. Wniosek ten jest nadzwyczaj 
istotny, skoro zdaniem Goodmana nie ma w Anglii rządzonej przez Marię Tudor 
niższych urzędników, którzy by się poważyli negatywnie ocenić jej poczynania. 
Anglicy niepodzielający przekonań królowej, niegodzący się na bałwochwalstwo, 
są jak poddani pozbawieni wszelkiej woli ogólnej, władzy i pomocy tak gdy idzie 
o sprawy dotyczące chwały Boga, jak i o zachowanie życia oraz obronę kraju™9. 
Choć, powtórzmy, zbiorowość rządzona przez bałwochwalcę, niemająca w istocie 
władcy, jest w takiej samej sytuacji, jak zbiorowość w ogóle pozbawiona przy
wódcy189 190, przecież Anglicy pozostają ludem, Augustynowym „narodem”, a nie tyl
ko owcami pozbawionymi przewodnika. Tym, co ich jednoczy jest bowiem znane 
wszystkim jednostkom prawo Boże, zaś przewodnikiem sam Bóg. Istniejący tedy 
lud, cała mnogość (the whole multitude), staje się w tym ujęciu podmiotem zdol
nym ująć miecz sprawiedliwości i wykonać orzeczenie wobec nieprawych urzędni
ków; orzeczenie oczywiste dla każdej jednostki (i „całego ludu”, zatem wszystkich 
zarazem) znającej miary prawa ustalonego przez Boga191 192 193. Na każdej osobie (every 
person) ciąży obowiązek nałożony na nią przez Boga za pośrednictwem Jego pra
wa, zabicia tego, kto jest bałwochwalcą, także tego, kto staje się nim, nazywając 
siebie królem lub księciem. Zgodnie z wolą Boga bałwochwalstwo ma być bowiem 
karane bez litości, niezależnie od tego, jaka osoba w nie popadła. Goodman mówi 
wyraźnie: jeśli w jakimkolwiek przypadku rządzący lub urzędnik nie wykonuje 
Praw Boga, co przecież winien zawsze czynić, to lud nie jest wobec niego zobo
wiązany, chyba że idzie o przyczynianie się do wypleniania z niego zła', żadna też 
osoba nie jest [w takim przypadku] zwolniona od kary przez żadne Prawo Boga, 
niezależnie od tego, czy jest [ona] królem, królową czy cesarzem: gdy wszystkim 
lub niektórym znana jest jako bałwochwalca, musi umrzeć, bez względu na to, jak 
bardzo jest nam droga™1.

189 Tamże, s. 91.
190 Tamże, s. 102.
191 Tamże, s. 84-92.
192 Tamże, s. 100.
193 Tamże, s. 103.

W innym miejscu Goodman dopowiada otwarcie, że tam, gdzie - jak w Anglii 
- brak osób publicznych, które byłyby zdolne potępić władcę naruszającego wyma
gania Prawa, tam wszyscy ludzie, jako osoby prywatne, powinny go osądzić i uka
rać191. Obowiązek tyranobójstwa warunkowanego nie przez nastawanie na „docze
sne dobra” poddanych, lecz przez bałwochwalstwo władcy, ciąży zatem na każdym 
z osobna i wszystkich zarazem, na jednostce i „ludzie”, i ma za podstawę nie normę 
przewidzianą w zwyczajach lub prawie ustanowionym przez człowieka, nie normę 
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zawartą w jakimkolwiek porozumieniu, zadawnionym przywileju lub immunitecie, 
nie orzeczenie jakiegokolwiek ludzkiego sędziego, lecz normę ustanowioną przez 
Boga, dokładniej wzgląd na posłuszeństwo wobec Niego i to, co od Niego pocho
dzi, a co jest obecne w każdym człowieku (niesprzeczny rozum) i wspólnocie (to 
samo, z konieczności sprawiedliwe, Prawo i udzielone przez Boga istnienie)194. Jest 
to powinność, którą żołnierze Chrystusa powinni spełnić pozostając w Anglii i wy
rzekając się bierności, nie uchodząc poza kraj, lecz w nim prowadząc walkę prze
ciwko bałwochwalcom, modląc się wytrwale o pomoc Boga, który z pewnością 
wspomoże ciemiężony lud, podtrzyma go w istnieniu zagrożonym przez występną 
Jezabel i jej „papistowskich” sojuszników.

194 Warto w tym miejscu przywołać fragment z Księgi Jozuego (19-20), stanowiący punkt 
wyjścia dla wywodów Goodmana, by ukazać istotny kontekst powinności ciążącej na każdej jed
nostce i na całym ludzie w związku z potrzebą usunięcia bałwochwalców: / rzeki Jozue do ludu: 
„ nie możecie służyć Jahwe, bo jest On Bogiem świętym i Jest Bogiem zazdrosnym i nie prze
baczy waszym występkom i grzechom. Jeśli opuścicie Jahwe, aby służyć bogom obcym, ześle na 
was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę " (Pismo 
Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprać. Benedyktyni 
Tynieccy, Poznań-Warszawa 1971, s. 227).

195 C. Goodman, How superior powers..., s. 107-113. Zdaniem Figgisa w traktacie 
Goodmana, zresztą podobnie jak w wypowiedziach Knoxa, spotykamy najbardziej wyrazistą 
proklamację gwałtu w imię interesów protestanckiego Kościoła jako „nośnika prawdziwej reli- 
gii”: angielski kalwinista użył teorii rebelii dla usprawiedliwienia powstania Wyatta przeciwko 
Marii Tudor, żądając kontroli czysto konfesyjnej tak w zakresie „zachowań zewnętrznych” każ
dej jednostki, ale także „intencji” (J. N. Figgis, Studies ofPolitical..., s. 146).

196 C. Goodman, Howsuperiorpowers..., s. 106.

Poświęcając spory fragment tekstu uzasadnieniu rebelii Thomasa Wyatta195 196, 
Goodman - uchodzący za eksponenta nie jedynej przecież, ale z pewnością naj
bardziej radykalnej opcji wśród wychodźców doby Marii Tudor, a nawet za jed
noznacznego negatora koncepcji bezwarunkowego posłuszeństwa panującej za 
Henryka VIII i Edwarda VI - przekonuje jednak, że proponowana przez niego kon
cepcja tyranobójstwa w żadnym razie nie łączy się z wezwaniem do rebelii, lecz 
stanowi ekspozycję prawdziwej doktryny, jedynej doktryny bożego pokoju i spoko
ju, przedstawia środki pozwalające uśmierzyć wszelkie spory i rokosze; tylko wów
czas, gdy rządzący korzystać będą z tych właśnie środków, rządzić będą zachowu
jąc bojaźń Bożą, poddani zaś okazywać im będą posłuszeństwo i szacunek. Czyż 
[bowiem] istnieć mogą doskonalsze prawa niż Prawa Boga? Albo czyż jakikolwiek 
człowiek lepiej zna naturę ludzką niżli Ten, który stworzył człowieka?™

9. Ponęt, akcentując obowiązki ciążące na władcy, zwłaszcza obowiązek czy
nienia dobra i niepopełniania złych czynów, oraz uznając go jedynie za „wykonaw
cę prawa Bożego”, nieuprawnionego do arbitralnego stanowienia norm i podejmo
wania działań sprzecznych z prawem objawionym, wskazywał, że nierespektowanie 
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przez króla praw swego kraju winno pociągać za sobą sankcję analogiczną, jak 
w przypadku pogwałcenia norm Bożych. Sankcja ta miała być stosowana wobec 
władcy, który z własnej woli wyrzekał się urzędu i stawał osobą prywatną. Podobną 
tezę, choć głównie w związku z koniecznością przestrzegania prawa Bożego jako 
warunku sprawowania władzy rzeczywistej, głosił Goodman, bardziej konsekwent
nie niż Ponęt eksponujący znaczenie nade wszystko miar pochodzących wprost od 
Boga197, niezapośredniczonych w zgodnych z nimi normach danej wspólnoty po
litycznej, niepodejmujący dyskusji na temat możliwości dostosowywania norm 
zwyczajowych, a nawet norm prawa pospolitego do wymagań „prawa wyższego 
rzędu”. Także Knox, z którym współpracowali obaj Anglicy, lecz z którym mocniej 
związany był jednak Goodman, uznawał prawo oporu wobec występnego władcy, 
nie przyznając go jednak jednostkom, lecz raczej szlachcie jako stanowi lub wspól
nocie działającej na wezwanie tego stanu jako swoistego „niższego urzędu”. Każdy 
z wymienionych zrywał jednak z oryginalną tezą Kalwina, utrzymując, że niespra
wiedliwy władca staje się tyranem i jako taki naraża się na czynny opór poddanych 
broniących norm Bożych lub ludzkich, zwracających się już nie tyle przeciwko 
władcy, ile przeciwko „osobie prywatnej”, która utraciła nie tylko wsparcie Boga, 
ale i tytuł do władania198. Dzięki temu, często przywołując argumenty koncyliary- 

1,7 Zob. zwłaszcza: D. H. Woollman, The Biblical Justification for Resistance to Authority 
in Ponet's and Goodmans Polemics, „Sixteenth Century Journal” 1982, 13, s. 29-41 oraz 
E. J. Baskerville, John Ponet in Exile. A Ponet Letter to John Bale, .Journal of Ecclesiastical 
History” 1986, 37, s. 442-447.

198 W ostatecznej wersji Institutio christianae religionis z 1559 r., zatem po wystąpieniu an
gielskich i szkockich radykałów, także Kalwin uznał prawo oporu, przywołując także w komen
tarzach do Księgi Daniela podnoszony uprzednio przez luteranów argument, iż sprzeciwiając się 
Bogu książę wyrzeka się władztwa i stawia siebie na równi z innymi występnymi. Kalwin nie 
przyznawał jednak tego prawa jednostkom: w jego przekonaniu, akt taki podjęty mógł być przez 
całą wspólnotę polityczną działającą na wezwanie „niższych urzędów”, także ustanowionych 
przez Boga, których piastuni również mieli się troszczyć o dobro wspólnoty. Choć wielu współ
czesnych nam badaczy przyjmuje, że zasadniczo trwał on przy idei bezwzględnego, nawet bez- 
wyjątkowego posłuszeństwa władzy świeckiej i negował istnienie takiego uprawnienia, zakazu
jąc uciekania się i do oporu czynnego, i do oporu biernego (poza modlitwą za występnego 
władcę), to większość z nich dostrzega, że w połowie lat 50. XVI w. wskazał on już pewne wy
jątki od tej zasady: w Instituitio z 1559 r., a zwłaszcza w kazaniach poświęconych Pierwszej 
Księdze Samuela i w liście do przywódcy francuskich hugenotów Coligny’ego nie nakazywał 
już bezwzględnego posłuszeństwa, wymaganego wcześniej w trakcie sporu z radykalnymi ana
baptystami (uznawanymi za heretyków), ani nie głosił, że Bóg - za pośrednictwem św. Pawła - 
nakazał je, ale zaakceptował prawo oporu poddanych wobec władcy nie wypełniającego powin
ności wobec Boga. W jego ujęciu z prawa oporu można było jednak skorzystać tylko w razie nie 
realizowania przez władcę powinności wobec Boga, a nie wówczas, gdy nie dążył on do „dobra 
publicznego” bez naruszania takiej powinności (to istotna kwestia dla zrozumienia konieczności 
„podwójnego” niejako wiązania władcy w doktrynach głoszonych w różnych krajach przez kal- 
winistów, wymagająca bowiem oparcia argumentów dotyczących zobowiązań politycznych 
władcy na racjach wcześniejszych, wynikających z bezpośredniej relacji wiążącej go z Bogiem).
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stów, zwolennicy kalwinizmu mogli twierdzić, że opór skierowany przeciw tyrano
wi nie jest równoznaczny z negacją Bożego nakazu posłuszeństwa wobec piastuna

Choć Kalwin nadal zaznaczał, że Bóg przemienia niekiedy piastunów władztwa politycznego 
w tyranów, by za ich pośrednictwem ukarać występny lud, to wskazywał już, że władcy winni 
działać dla dobra kierowanej przez nich wspólnoty zgodnie z wymaganiami „sprawiedliwości 
i słuszności”, które są stale wywodzone z prawa objawionego. Co więcej, twierdził, że jeśli 
władca nie pełni należycie urzędu, poddani nie mają wprawdzie prawa podejmować akcji prze
ciw niemu i nadal winni spełniać powinności, jednak ustanowione przez Boga „niższe urzędy” 
mogą podjąć działania przeciw występnemu księciu. Piastuni „niższych urzędów”, porównywani 
- zresztą jak u Zwingliego - do „eforów” i „trybunów” ograniczających władzę królów Sparty 
i rzymskich konsulów, mieli reprezentować trzy stany i pochodzić z wyboru. Choć Kalwin nie 
wskazywał jeszcze, które z ciał przedstawicielskich mają pełnić funkcje „niższych urzędów”, 
a jedynie podkreślał, że są one powołane przez Boga, by nadzorować poczynania władców 
i w koniecznych przypadkach korzystać z uprawnienia do oporu lub wzywać poddanych do sta
wienia go celem przywrócenia stanu wymaganego przez prawo Boże, a nie w imię prymatu któ
rejkolwiek grupy, zadawnionej hierarchii albo pewnej instytucji (choćby królestwa), to wyzna
czał drogę, na którą wkroczyli nie tylko francuscy hugenoci, ale także kalwini działający 
w Niderlandach i na Wyspach Brytyjskich. Uznając, że Kościół nie powinien podlegać dyspozy
cji władców świeckich, lecz ma pełnić zadania duszpasterskie i określać doktrynę niezależnie od 
woli monarchy lub ciał przedstawicielskich, kształtując zarazem ich wolę, Kalwin zaczął też 
wprowadzać w Genewie „idealny ustrój”, nazywany zazwyczaj „republiką arystokratyczną”; 
ustrój zapewniający integralną więź, nawet identyfikację struktur kościelnych i politycznych, 
a przy tym unikający skrajności absolutyzmu monarszego i rządów większości, obu - zdaniem 
nie tylko Kalwina - niebezpiecznych ze względu na niedoskonałość intelektualną i moralną 
człowieka. Państwo o takim ustroju miało dbać o „czystość wiary”, nadzorować spełnianie przez 
obywateli ciążących na nich powinności moralnych i religijnych, zabraniać zabaw nieobyczaj- 
nych oraz kontrolować życie małżeńskie i rodzinne, stosując surowe sankcje prawne wzmacnia
jące kary kościelne (np. ekskomunika, której nie mógł cofnąć żaden trybunał świecki, była rów
noznaczna z pozbawieniem ukaranego piastowanego urzędu i banicją). Odrzucając zasadę 
tolerancji religijnej, także świeckiej, o którą za jego życia zabiegali we Francji „politycy” 
(w większości katolicy), tzw. malkontenci katoliccy, a z czasem również niektórzy hugenoci, 
Kalwin pragnął oprzeć rzeczpospolitą na fundamencie Jedynej prawdziwej wiary”; dlatego 
przyznawał duchownym pozycję faktycznie dominującą w konsystorzu, w którym większość 
formalnie należała do świeckich, by w państwie-Kościele określali treść Słowa Bożego i nadzo
rowali proces wcielania go w życie. Nie podzielając stanowiska Lutra i Zwingliego, którzy wzo
rem niektórych Ojców Kościoła z tezy o Boskim pochodzeniu wszelkiej zwierzchności wypro
wadzali wniosek o potrzebie podporządkowania Kościoła władcom świeckim, nie godził się też 
na przyznanie im jedynie funkcji „zbrojnego ramienia” Kościoła, a co za tym idzie uznania ich 
za w pełni podległych zwierzchnikom duchowym. Państwo było dla Kalwina elementem niepo
dzielnego, boskiego aktu stwórczego i jako takie nie mogło zaniknąć aż do końca czasu. 
Niemniej, a moment to decydujący dla stwierdzenia niejednoznaczności jego myśli politycznej 
i w wielkiej mierze dla dostrzeżenia racji rozmaitości nurtów w obrębie kalwinizmu, Kalwin są
dził, że cel obu władz jest identyczny, że tedy nie jest możliwy konflikt między nimi, obie są bo
wiem jedynie narzędziami w rękach Boga. Wśród propozycji przedstawionych po 1572 r. przez 
francuskich hugenotów, obok doktryn Franęois’a Hotman’a (eksponującego nie prawo Boże, 
lecz „zadawnione” prawa Francji, i głoszącego tezę o zwierzchnictwie Stanów Generalnych) 
i Bezy (przyznającego uprawnienie do oporu niższym urzędom bez ich wskazywania), także inni 
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władztwa, lecz - przeciwnie - może być traktowany jako spełnienie Jego woli wy
magającej panowania sprawiedliwości (pogwałceniem sprawiedliwości i woli Boga 
miał być także stan, w którym kobieta władałaby mężczyznami lub wspólnotą rzą
dził przybysz z innego kraju). Knox wskazujący na szlachtę nie szedł w kierunku 
najbardziej bodaj radykalnym, wyznaczanym przez Anglików Ponęta, a zwłaszcza 
Goodmana, skłonnym uzasadniać indywidualne uprawnienie do oporu, lecz - po
dobnie jak kalwiniści w innych krajach - nawiązywał do tezy o możliwości przypi
sania tego uprawnienia jedynie piastunom niższych urzędów199. Fakt, iż tylko Ponęt 

autorzy kreślili oryginalne idee dotyczące prawa oporu. Philippe du Plessis Momay, uznawany 
za autora Vmdiciae contra tyrannos z 1579 r., rozważał ów problem w sposób bliski szkockiemu 
radykałowi George’owi Buchananowi, uznając, że umowa o władzę określa warunki posłuszeń
stwa poddanych względem jej piastuna i przyznawał prawo oporu nie tylko zgromadzeniom pro
wincjonalnym, Stanom Generalnym i urzędom, ale także wspólnocie, a pod pewnymi warunka
mi każdej jednostce. Idee Momay’a podjęte zostały przez arminianów w Niderlandach i Anglii, 
on sam jednak przyczynił się nie tylko do bardziej konsekwentnego niż w Szkocji odrzucenia 
nakazu bezwzględnego posłuszeństwa, ale nadto - idąc raczej śladem Sebastiena Castelliona niż 
Kalwina i Bezy - do zanegowania teokratycznego ideału nakreślonego w Genewie i przyjęcia 
propozycji, którą od lat 60. głosił kanclerz Francji Michel de 1’Hópital, a za nim grupa „polity
ków” i m.in. słynny Jean Bodin. W końcu XVI w., wespół z katolickimi „malkontentami”, huge- 
noci próbowali oprzeć ustrój państwa na zasadzie tolerancji religijnej, bliskiej również polskim 
kalwinistom, zrywając w ten sposób z dominującym w „ortodoksyjnym” kalwinizmie ujęciem 
relacji między państwem i Kościołem (choć, generalnie rzecz ujmując, hugenoci nie byli skłonni 
zaakceptować radykalnych intuicji Knoxa, Ponęta, Goodmana, Momay’a i Buchanana (a także 
niektórych przedstawicieli katolickiej szkoły z Salamanki) i uznać zasady suwerenności ludu, to 
ich związek z kierunkiem przyjętym przez „polityków” zadecydował o porzuceniu przez nich li
nii przyjętej przez większość kalwinistów - zob. szerzej: B. Szlachta, Konstytucjonalizm czy 
absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli politycznej XVI wieku, Kraków 2005, passim). 
Teokratyczny ideał państwa głoszony przez Kalwina łączył się nie tyle z tolerancją religijną, ile 
z postulatem poddania władzy świeckiej naczelnemu celowi realizacji ładu wymaganego przez 
prawo Boże objawione w Biblii, stawiające nie tyle negatywne granice prawodawstwu, znane 
każdej jednostce świadomej swych naturalnych skłonności (jak w pewnym zakresie w ujęciu to- 
mistycznym), ile wskazujące pozytywne rozwiązania również w odniesieniu do rzeczywistości 
politycznej. Przyjmując tę zasadę „ortodoksyjni” kalwiniści, wśród nich większość purytanów, 
nie uznawała zasady tolerancji uzasadniającej rozdział sfer publicznej i prywatnej (obejmującej 
m.in. dziedzinę wierzeń religijnych) oraz stroniła od pomysłów bliskich niektórym niderlandz
kim arminianom, skłonnym - wzorem luteranów - oddać kontrolę nad Kościołem władcom 
świeckim (Stanom Prowincjonalnym).

199 W tym względzie Knox pozostawał w zgodzie z tendencją powodującą w szczególności 
kalwinistami niderlandzkimi, uzasadniającymi w 1567 r. opór względem Hiszpanów, wskazują
cymi na Wilhelma Orańskiego, członka legalnej Rady Stanu, jako uprawnionego do stawienia 
oporu niesprawiedliwemu bałwochwalcy, księciu Albie, nietroszczącemu się o dobro wspólne 
społeczności wyznającej religię inną niż katolicka (podobne tezy formułowano w trakcie kryzy
su za Aleksandra Famese w końcu lat 70. XVI w., czynił to np. Philippe de Marnix, nakłaniający 
Wilhelma, by wystąpił przeciwko katolickim prowincjom i sprzyjającym im Hiszpanom, wypo
wiadając posłuszeństwo prawowitemu władcy i wzywając go do stawienia zbrojnego oporu).
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i Goodman przekraczali stanowisko dominujące w kalwińskiej koncepcji oporu, 
przyznając stosowne uprawnienia nie urzędom, ale każdej jednostce, powołując się 
przy tym na racje znane późnośredniowiecznym scholastykom, to powód, dla któ
rego analiza ich koncepcji jest poznawczo uzasadniona, zwłaszcza gdy spojrzymy 
na nie z perspektywy kilkuset lat rozwoju zachodniej refleksji politycznej, coraz 
wyraźniej kładącej akcent na pozycję jednostki w świecie politycznym.

Przyjęta przez nas „indywidualistyczna” interpretacja uzasadniająca pozycję 
każdej jednostki jako sędziego orzekającego o występności władcy jest charakte
rystyczna dla obu wspominanych wychodźców z czasów Marii Tudor200, nie jest 
natomiast właściwa często wymienianemu obok nich Knoxowi ani kalwinistom 
kontynentalnym. Wprawdzie także Knox podejmuje istotny problem warunków 
wyboru właściwego władcy, takiego zatem, który byłby w stanie realizować wyma
gania prawa Bożego, a nawet dawałby gwarancję spełniania celów sprawowanego 
przez siebie urzędu, jednak nie dochodzi on do „indywidualistycznego” rozstrzy
gnięcia właściwego obu angielskim radykałom. Także u niego można odnaleźć trzy 
„negatywne warunki”, które winien spełniać kandydat do sprawowania urzędu (nie 
może być kobietą, cudzoziemcem ani posiadaczem nadmiernej ilości dóbr material
nych), jednak nie jest on w stanie „przekroczyć” tezy, iż prawo oporu przysługuje 
„urzędowi we wspólnocie”, a nie każdej jednostce. Wszystkich trzech radykalnych 
kalwinistów z Wysp łączy atoli uznanie, że niepodobna już zachowywać posłuszeń
stwa nie tylko wobec błędnie wybranego władcy, ale także wobec tego, kto wybra
ny przy uwzględnieniu wszystkich warunków „przeistoczył się” w tyrana. Pierwsza 
teza wcale nie była obca kalwinistom kontynentalnym w rodzaju Bucera i Martyra, 
choć - jak już wiemy - narażali się oni w oczach Knoxa, Ponęta i Goodmana na 
zarzut niekonsekwencji, jeśli nie bałwochwalstwa, bo wymagając posłuszeństwa 
Bogu raczej niż piastunowi władzy, przypisywali przyczynowanie zła, drapieżno
ści, sprzedajności i zdrady kraju znajdowanych w „empirycznej rzeczywistości po
litycznej” ostatecznie Bogu raczej niż człowiekowi. Szkot i Anglicy, dostrzegając 
problematyczność dominującego ujęcia, poszli zdecydowanie dalej, uznając, że 

200 Interpretacja ta, wiążąca się u Goodmana (ujawniającego swe stanowisko także w tłu
maczeniu Starego Testamentu dokonanemu przez niego i Gilby’ego pod kierunkiem Williama 
Whittinghama w Genewie, a wydanemu tamże w 1560 r.) również z rozważaniami na temat 
poznawalności miar ustalonych w prawie Bożym, nie zawsze jest potwierdzana przez tego au
tora, wspominającego przecież - zwłaszcza wówczas, gdy sięga po kolejne przykłady starote- 
stamentowe - o znajomości miar udzielonych nie poszczególnym jednostkom, lecz „całemu 
ludowi”. Warto odnotować na marginesie niezgodności interpretacyjne pojawiające się w lite
raturze przedmiotu, a dotyczące podobieństwa stanowisk obu wspominanych angielskich rady
kałów: o ile np. Skinner stale podkreśla tożsamość niemal ustaleń przez nich dokonanych (m.in. 
Q. Skinner, The Foundations..., t. II, s. 221-222), to już Garrett, Allen i Walzer eksponują ra
czej różnice ich dzielące, łącząc ich stanowiska z opcją Knoxa, nie zauważając bliskiej tylko 
myślicielom angielskim tendencji do akcentowania znaczenia indywidualistycznego „argumentu 
prywatnoprawnego”.
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problemu występności władcy nie należy kojarzyć jedynie z aktem wyboru, lecz 
także z błędami popełnianymi przez władcę należycie wybranego, z jego aktyw
nością ujawniającą sprzeciw wobec prawa Bożego, nie tylko lub nie tyle z błędem 
legitymujących, ile z bałwochwalstwem legitymowanego, nie tyle w końcu z nie
szczęsnym (a błędnie przypisywanym Bogu) darem w postaci występnego władcy, 
ile z błądzącym człowiekiem nie tylko w momencie wyboru, ale i działania w opar
ciu o tytuł wynikający z wyboru201.

201 Na marginesie można zresztą pytać - acz bezskutecznie, bo żaden z trzech kalwinistów 
z Wysp nie udziela wprost odpowiedzi na to pytanie - jaka jest relacja „zasady dziedziczenia” 
Korony do aktu wyboru.

202 Zapewne źródłem był w tym przypadku Cyceron, rozważający z jednej strony problem 
eforów (ograniczających władzę spartańskich królów), z drugiej zaś obecność trybunów ludo
wych (wpływających na rzymskich konsulów). Niekiedy zwraca się jednak uwagę, że prekur
sorską rolę mógł tutaj odegrać nie tyle Cyceron, ile Melanchton, który wspomina jednak nie 
o eforach i trybunach, ale o biskupach i niektórych książętach Francji (zob. nade wszystko: 
J. Bohatec, Calvins Lehre von Staat und Kirche, Breslau 1937, s. 82-83). Q. Skinner przychyla 
się raczej do stanowiska, iż obok Cycerona źródłem był raczej Zwingli, który już w kazaniu 
z 1523 r. wspomina o eforach i trybunach, główny akcent kładzie jednak na „nadawanych przez 
samego Boga”, od Niego zatem czerpiących legitymację pastorów jako urzędników dbających 
o dobro poddanych władców świeckich. Tropem Zwingliego mieli podążyć zarówno Bucer, 
jak i Martyr, także eksponujący „Boską legitymację piastunów niższych urzędów”, od których 
miał jednak odejść Kalwin, zaznaczając nie tyle Boski, ile „ludowy” walor legitymacji tak efo
rów i trybunów, jak i ateńskich dekarchów, umożliwiając tym samym ewolucję ku radykalnemu 
ujęciu stanowiska politycznego kalwinistów zwłaszcza z Wysp Brytyjskich (Q. Skinner, The 
Foundations..., t. II, s. 231-233).

Stanowisko Ponęta i Goodmana warte jest zapamiętania z jednego jeszcze 
względu: wiemy, że o ile luteranie dopuszczali korzystanie z prawa oporu (popa
dając w problemy znajdowane m.in. u Bucera i Martyra), to przyznawali go (jak 
Kalwin i jego naśladowcy) tylko tym, którzy - jak władcy - pełnili jakiś urząd, byli 
„wyznaczeni” przez Boga na urząd od Niego w jakiś sposób pochodzący, bo prze
znaczony do usuwania zła i powiększania Jego chwały. Uznaje się, że kalwiniści 
dodali do tej grupy uprawnianych ewentualnie do stawiania oporu dwa inne pod
mioty. Pierwszy wskazał sam Kalwin w Instytucjach..., gdy wspominał o pocho
dzących z wyboru ludu, zatem legitymowanych przez samą wspólnotę urzędników 
ludu, powołanych do ograniczania arbitralności królów202. Jeśli pamiętamy ustale
nia dotyczące rozwoju refleksji zwanej zwykle republikańską w Anglii elżbietań- 
skiej, nie zdziwi nas tendencja, którą z łatwością można odnaleźć we współczesnej 
brytyjskiej literaturze przedmiotu, eksponująca „uwikłanie” każdego urzędnika 
w „ciało ludu”. Nie zdziwi i to, że urzędnicy - pozostający w tym ciele - mieli być 
(jak samo to ciało) „boży” (godly), zyskując dzięki temu uwikłaniu tytuł do udziału 
w drugim „ciele”, ciele rozstrzygającym o tym, co wspólne uczestnikom pierwsze
go „ciała”; tytuł nieodmiennie wiązany przez Ponęta i Goodmana z zachowywa
niem waloru „bożego”, warunkującego z jednej strony możliwość reprezentowania 
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tego, co empiryczne, powiązane z doczesnymi potrzebami ich i innych, podobnie 
jak oni „bożych” członków „bożej wspólnoty” albo „bożej rzeczypospolitej”, z dru
giej zaś możliwość rzetelnego poznawania i aplikowania wymagań planu Bożego 
do sfery doczesnej. Tendencja ta, znajdowana - powtórzmy to raz jeszcze - przez 
współczesnych badaczy u radykalnych myślicieli protestanckich lat 50. XVI w., 
nawiązujących do wcześniejszych o lat dwadzieścia chrześcijańskich humanistów, 
zwłaszcza Elyota i Starkey’a, zmierza do ukazania zasadniczej spójni łączącej re
prezentantów z ludem przez nich reprezentowanym; tych, którzy rozstrzygali o za
sobach wspólnotowych z tymi, którzy zasoby te wytwarzali, posiadali i oddawali 
do dyspozycji całej wspólnoty. Spójnia ta ujawnia się szczególnie wówczas, gdy 
u Goodmana (ale i u Ponęta) możliwość poznania i aplikowania „planu Bożego” 
wobec doczesności nie jest przypisywana królowi ani wyłącznie reprezentantom 
wraz z nim tworzącym parlament, ale także „bożemu ludowi”, zdolnemu przecież 
do ustalania kryteriów oceny poczynań piastunów władzy, tych zatem, którzy decy
dują o dystrybucji wspólnych dóbr, a nawet do osądzania ich decyzji i ewentualne
go stosowania wobec nich sankcji za błędne odczytanie treści Bożego planu203. Że 
w skrajnym ujęciu tendencja ta ujawni się aż w przypisaniu epistemicznej zdolno
ści odczytywania kryteriów z planu Bożego, osądzania przy ich pomocy, a nawet 
stosowania sankcji w postaci uśmiercenia tyrana popełniającego błąd poznawczy, 
to sprawa szczególnie dziś interesująca badaczy spoglądających w istocie ze znacz
nie późniejszej perspektywy indywidualistycznej.

203 Zob. w szczególności G. B o w 1 e r, Marian Protestants and the Idea of Violent Resistance 
to Tyranny, [w:] Protestantism and the National Church in Sixteenth Century England, red. 
P. Lake, M. Dowling, London 1967, s. 124-143 oraz A. N. McLaren, Political Culture in the 
Reign of Elizabeth I. Queen and Commonwealth 1558-1585, Cambridge 1999, s. 130 i n.

204 Władza królów średniowiecznych, jak wywodzi J. N. Figgis, poddana była licznym ogra
niczeniom, szczególnie wynikającym z pozycji Kościoła, dokładniej zaś papiestwa. Lecz cho
ciaż król mógł być nawet pozbawiony władzy przez papieża, jego religia nigdy nie różniła się od 
religii jego poddanych; mógł on być schizmatykiem lub zostać ekskomunikowany, ale nigdy nie 
był realnym heretykiem. Reformacja zmienia jednak ten stan, umożliwiając królowi przyjęcie 
innego wyznania niż wyznanie ludu i to w okresie, gdy niemal wszystkie wspólnoty religijne 
kładły nacisk na swą odrębność, a broniąc jedności, epatowały tezą o obowiązku bezwzględne
go posłuszeństwa władcy politycznemu. W latach 60. XVI w., w okresie nasilających się kon
fliktów motywowanych różnicami wyznaniowymi, wyznaczali jednak francuscy „politycy”, 
a zwłaszcza kanclerz Francji Michel de 1’Hópital. Jak zauważa Figgis, „politycy” eksponowali 
ideę państwa jako całości politycznej świętej niemal z racji swego istnienia, żądali podporząd
kowania ideału religijnej jedności istnieniu tej całości i uznania „absolutności państwa” wyma
gającego posłuszeństwa. Podstawą ich tez na temat tolerancji religijnej było uczynienie religii

10. We współczesnej literaturze przedmiotu dominuje przekonanie, że kalwi- 
niści pochodzący z Francji, jak Beza i Momay, aktywni już w latach 50. XVI w., 
wkrótce zaatakowani przez środowisko „polityków”204, mieli sięgać po elemen
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ty koncepcji bliskiej katolikom odwołującym się w tym czasie za pośrednictwem 
św. Tomasza z Akwinu do dziedzictwa Arystotelesa205. Nie wdając się w szerszą 
dyskusję na ten temat, zwróćmy uwagę, że zwłaszcza w argumentacji Bezy istot
nie można odnaleźć zalążki koncepcji w jakiejś mierze kojarzonej z tym dziedzic
twem, a i u Kalwina Odnajdziemy wątki, które prowadzą w kierunku „legitymacji 

pomocną dla polityki świeckiej, czego skutek stanowiło podporządkowanie się przez Henryka 
IV Rzymowi (J. Figgis, The Theory of Divine Rights of Kings, Cambridge 1914, s. 116-122). 
To prawdopodobnie sprawiło, że do francuskich „polityków” przylgnęło miano „makiaweli- 
stów”, czyniących państwo „idolem”, stawiających „interes państwa” ponad „interesem religii”, 
usuwających w każdym razie zainteresowanie państwa sporami na tle religijnym z jednej, udział 
motywów religijnych w debacie na tematy polityczne z drugiej strony. Niektórzy „politycy” 
bronili nawet sprawców mordu dokonanego na księciu i kardynale Gwizjuszach w czasie obrad 
Stanów Generalnych w Blois w roku 1588, stawali zatem w obronie aktu czysto makiaweliczne- 
go. Ogólnie rzecz ujmując, zdaniem „polityków” nie prawo natury ani nawet prawo stanowio
ne, które zamierzano przemienić, lecz prawo fundamentalne francuskiej monarchii rządziło ich 
skrajnie legalistycznym raczej niż po makiawelowsku „wyłącznie politycznym” stylem myśle
nia. „Politycy” wskazywali na bezpośredniość pochodzenia prawa do korony od samego Boga 
i na niemożność zakwestionowania uprawnienia do jej dziedziczenia, zarazem jednak, co wydaje 
się znacznie ważniejsze, zdecydowanie stronili od tendencji, która była udziałem nie tylko więk
szości członków Ligi Katolickiej we Francji, ale i radykalnych myślicieli kalwińskich w rodzaju 
Ponęta czy Goodmana: obca była im już teza o istnieniu integralnej więzi sfer polityki i reli
gii, prawa stanowionego lub zwyczajowego i moralności opartej na przesłankach religijnych lub 
zgoła - jak u angielskich wychodźców z czasów Marii - wywodzonej wprost ze Słowa Bożego. 
Ich argumenty na rzecz wzmocnienia państwa w sferze pozareligijnej, odnoszącej się jedynie do 
„zewnętrznych zachowań”, jakby powiedział Ponęt tylko „do ciała”, łączyły się jednak z racjami 
na rzecz wolności jednostki w „sferze wewnętrznej”. Dlatego, obok „makiawelizmu” wiązanego 
z uwalnianiem prawodawcy od wpływu miar znajdowanych wciąż w „wyższym prawie”, poja
wiały się u nich rozważania na temat swobodnego wybierania przez jednostkę wyznania (różne
go od wyznania panującego nad jej ciałem). Nie argument utylitarny odgrywał więc w ich po
szukiwaniach główną rolę, lecz argument moralny, jakże jednak odmienny od tych, jakie zdolni 
byli formułować Ponęt i Goodman, eksponujący przecież „moment indywidualny” w uzasadnie
niach nie wolności indywidualnej, lecz prawa oporu przeciwko występnemu władcy. O ile „poli
tycy” ograniczali pole działania władcy świeckiego, by uniezależnić go od rozstrzygnięć wyzna
niowych i umożliwić pełne zapanowanie nad dziedziną doczesną, o tyle radykalni protestanci lat 
50. XVI w. nie zamierzali ograniczać jego obszaru aktywności, lecz pragnęli go użyć do celów 
odmiennych, mianowicie do wprowadzenia w każdej dziedzinie norm ustalonych przez samego 
Boga. O ile pierwsi zmierzali do odseparowania obu zwierzchnictw, o tyle drudzy - a anglikanie 
nie będą w tym względzie zajmować pozycji radykalnie odmiennej - dążyli do ich połączenia 
lub podporządkowania zwierzchnika doczesnego tym, którzy daleko mocniej niż on związani 
są z Bogiem, którzy pozostają „boży” i nie są narażeni na pokusy związane ze sprawowaniem 
władztwa (zob. zwłaszcza P. McGrath, Papists and Puritans under Elizabeth I, London 1967, 
s. 71-94).

205 O czym w jakiejś mierze przekona nas krytyczna analiza wystąpienia Jeana Bouchera, 
kaznodziei związanego z Ligą Katolicką, przywołana w szkicu poświęconym stanowiskom an
gielskich katolików (zob. w szczególności Q. Skinner, The Foundations..., t. II, s. 321).
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od dołu” raczej niż od Boga się wywodzącej, a uzasadniającej pozycję piastuna 
władzy. Nie dość, że Kalwin przenosi akcent z „Boskiego umocowania” piastunów 
„niższych urzędów” na upoważnienie nadawane przez lud, to zbliża się do uzna
nia, że ciało przedstawicielskie reprezentujące wspólnotę, lud lub królestwo jest 
instancją dostarczającą podobnej legitymacji, w związku z tym posiadającą także 
uprawnienie do oporu, ewentualnie realizowane również przez innych urzędników 
wybranych i upełnomocnionych przez lud (wspólnotę, ciało królestwa)206. Nie dzi
wi więc, że na przykład zdaniem Manohana Ponęt wyprowadza uprawnienia wład
cy politycznego z przyzwolenia ludu-wspólnoty istniejącej przed jego pojawieniem 
się, zatem przed pojawieniem się wspólnoty o walorze - dzięki władcy - politycz
nym207; że uznaje, iż Momay (autor Yindiciae contra tyrannos) sięga do tradycji 
naturalnoprawnej i łączy ją z koncepcją eforatu, dążąc do wykazania, że konieczne 
są dwa porozumienia (między Bogiem i ludźmi oraz między ludem i jego władcą), 
a nie - jak niekiedy przyjmowano w tradycji arystotelesowskiej rozwijanej przez 
katolicką szkołę z Salamanki - tylko jedna umowa między wspólnotą kształtują
cą się spontanicznie (z uwagi na treść ludzkiej natury gatunkowej) i jej władcą208.

206 Tamże, s. 233.
207 A. P. Manohan, From Personal Duties towards personal Rights. Lata Medieval and 

Early Modern Political Thought, 1500-1600, Montreal-Kingston 1994, s. 264-265.
208 Istotnie, w koncepcji Momay’a znajdują się zwykle co najmniej dwa porozumienia i od

powiednio dwa uzasadnienia uprawnienia do oporu, które można w zalążkach odnaleźć wcze
śniej u analizowanych powyżej angielskich autorów. Analizując w pierwszej kolejności poro
zumienie między Bogiem i piastunami od Niego ostatecznie pochodzącego władztwa, Momay 
odróżnia jednak to, które zawiera On z królem jako najwyższym władcą we wspólnocie (roz
ważania części pierwszej), od tego, które Bóg zawiera także z piastunami „niższych urzędów” 
wspólnoty (część druga). Z jednej strony, wszyscy królowie są urzędnikami ustanowionymi 
przez Boga po to, by rządzili sprawiedliwie i zgodnie z Jego wymaganiami, tj. zgodnie z pra
wem Bożym; z drugiej strony porozumienie Boga z piastunami „niższych urzędów” opiera się 
na dalszym porozumieniu Boga z ludem, bowiem piastuni również tych urzędów, podobnie jak 
monarcha, działają jedynie i zawsze w interesie i na rzecz ludu, a nawet w jego zastępstwie lub 
zamiast niego. Dwa porozumienia, z pewnością niemające charakteru umowy, której warunki 
strony mogą zmieniać, ale raczej „przymierza” (foedus, a nie pactum, co zresztą Momay za
znacza, a czego nie dostrzegają niektórzy badacze dążący do wykazania „nowoczesności” jego 
propozycji), uzupełnione porozumieniami (lub tylko upoważnieniami udzielanymi przez lud lub 
dokonywanymi przezeń potwierdzeniami tytułów) uzasadniają wreszcie podwójny charakter 
powinności ciążących na „najwyższym władcy” i na „niższych urzędach”: powinności wzglę
dem Boga (wiążącego monarchę i piastunów urzędów zobowiązaniem do przestrzegania Jego 
praw i obrony Jego Kościoła) oraz powinności względem ludu (monarcha i piastuni „niższych 
urzędów” mają dbać o istnienie i bezpieczne trwanie wspólnoty politycznej). Problem porozu
mienia między władcą politycznym i ludem, stanowiące przedmiot rozważań w trzeciej czę
ści (zagadnieniu) Findiciae, mające wydźwięk wyraźnie scholastyczny i wskazujące już nie na 
„przymierze”, lecz na „umowę” lub „kontrakt” zawierany przez dwie strony, zdaje się dopełniać 
te ustalenia, naprowadzać na zespół problemów odnoszących się do porządku politycznego i od
suwać na drugi plan kluczowy dla Momay’a „wymiar Boski”. W tym jednak przypadku mamy 
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Dlatego Momay przekonuje o konieczności związania piastunów „niższych urzę
dów” dwoma raczej niż jednym rodzajami powinności: o charakterze „teologicz
nym” (moralnym) i politycznym lub prawnym, wymaga bowiem, by z jednej stro
ny korygowali oni zachowania władcy tylko go „przekonując”, iż narusza warunki 
„przymierza” z Bogiem, z drugiej jednak, by występowali czynnie lub wzywali 
do zbrojnego wystąpienia przeciwko niemu, używając własnych sił lub działając 
wraz z innymi w razie pogwałcenia przez władcę porozumienia zawartego już nie 
z Bogiem, ale z ludem. Pierwsze porozumienie nakładałoby także na piastunów 
„niższych urzędów” powinność o sankcjach moralnych, drugie natomiast powin
ność o charakterze politycznym lub prawnym; pierwsze akcentowałoby „obowią
zek religijny” piastunów „niższych urzędów”, zwracających się przeciw władcy 
w obronie „prawdziwej religii”, którą Bóg nakazał strzec, drugie natomiast ekspo
nowałoby „naturalną powinność” władcy działania jedynie na rzecz „dobra ludu- 
-wspólnoty”. Wbrew Skinnerowi można by zatem przekonywać, że oba argumenty 
odsłaniają jedynie dwie strony podstawowej racji i opierają się na bliskiej każdemu 
myślicielowi protestanckiemu, szczególnie jednak Goodmanowi (być może naśla
dującemu w tym względzie Knoxa), tezie o zasadniczej, przynajmniej postulatyw- 

do czynienia z ustaleniami dotyczącymi umowy warunkowanej w jakiejś mierze przez poprzed
nie, bo ustalane w niej zobowiązania znajdują oparcie w zobowiązaniach określonych w umo
wach lub przymierzach poprzednich, zawieranej przez lud (za pośrednictwem jego przedstawi
cieli) i piastuna władztwa w momencie nadawania mu inwestytury przez przedstawicieli ludu. 
Ustalenia Momay’a dotyczące kolejnych porozumień, coraz bliższych „poziomowi polityczne
mu” czy „ściśle doczesnemu”, służą jako punkt wyjścia poszukiwań racji na rzecz uprawnienia 
do oporu wyznawców „prawdziwej religii” protestanckiej w rzeczypospolitej. Z jednej strony, 
może on twierdzić, że korzystanie z uprawnienia do oporu przez protestantów może uzasad
niać postępowanie władcy-tyrana, który prześladując ich Kościół, gwałci warunki „przymierza” 
z Bogiem, zobowiązującego go do ochraniania Jego Kościoła, uniemożliwiając jego członkom 
(a swym poddanym) życie zgodne z wymaganiami prawa Bożego (z tym przypadkiem wiążą 
się też obowiązki piastunów „niższych urzędów”, którzy winni wzywać władcę do korygowania 
postępowania). Z drugiej jednak strony, władca-tyran może być w podobnej sytuacji traktowa
ny jako ten, który narusza warunki porozumienia („umowy”, choćby niezawartej wprost, lecz 
„milczącej”, a jednak wiążącej nie tylko „moralnie” z racji uwarunkowania określonych w niej 
zobowiązań przez „przymierze” z Bogiem, ale także „prawnie” z racji sankcji przewidzianych 
w porozumieniu ludu z piastunem władztwa) zawartego z ludem-wspólnotą za pośrednictwem 
jego przedstawicieli, narażając się już nie tylko na „uwagi” piastunów „niższych urzędów”, a za
tem nie tylko na „bierny opór”, ale także na „opór czynny”, aż do detronizacji. Chociaż zdaniem 
Skinnera obu racji lub poziomów argumentacji Momay’a niepodobna łączyć, to wydaje się, że 
protestancki autor wskazuje podstawy obu racji i wyprowadza z nich wnioski. Fakt, na który 
zwraca uwagę współczesny badacz, iż pierwszy argument ma walor teologiczny, zaś drugi „czy
sto polityczny”, nie ma większego znaczenia, gdy zważymy, że ich twórcąjest hugenota nie dość 
jednoznacznie (inaczej niż, jak można przypuszczać, a nawet przekonywać, „politycy”) rozdzie
lający dwa porządki rozumowania. Większe znaczenie ma uwaga Skinnera dotycząca „wywo
dzenia” obu argumentów z odmiennych i niepołączalnych koncepcji źródeł i celów wspólnoty 
(Q. Skinner, The Foundations..., t. II, s. 325).
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nie, zgodności porządków religijnego i politycznego209. Analizując porozumienie 
władcy z ludem-wspólnotą, Momay (jak przed nim Goodman) wskazuje, że piastun 
władztwa nie tyle został zobowiązany umową zawartą z ludem za pośrednictwem 
jego przedstawicieli, ile „sam się związał” warunkami porozumienia, bo umowa ta 
jest „nabudowana” na istotniejszym „przymierzu” władcy z Bogiem; skoro władca 
w żadnym razie nie może „zerwać” poprzedniego porozumienia, to również umo
wa z ludem, której postanowieniami się związał, nie może zostać przez niego na
ruszona ani zmieniona nawet w porozumieniu z ludem lub jego przedstawicielami. 
Porozumienie między władcą i ludem dopełnia jedynie „momentem politycznym 
lub prawnym” wcześniejsze „przymierze”, opiera się na tamtym, fundującym istot
niejszą powinność moralną władcy względem samego Boga: bardziej fundamen
talne jest zobowiązanie złożone Bogu, człowiek ponosi odpowiedzialność głównie 
przed Nim, w drugiej dopiero kolejności przed innąjeszcze stroną. W drugim poro
zumieniu dopełniony zostaje cel istnienia wspólnoty politycznej i ukazane są zasad
nicze warunki jego realizacji, wskazane „dobro publiczne” lub „wspólne” i główne 
reguły, które wiążą każdego działającego na rzecz owego dobra.

209 G. Garnett, Editors introduction, [w:] S. Junius Brutus, the Celt [Philippe du Plessis 
Momay], Vindiciae, contra tyrannos..., Cambridge 1994, zwłaszcza s. xxviii-1.

O ile Kalwin nigdy nie wskazał jednoznacznie, jakie istniejące ciała przedsta
wicielskie w Europie lub czerpiący upoważnienienie do działania od ludu piastu- 
ni „niższych urzędów” mieliby ograniczać poczynania władcy, nie dopełnić swych 
rozważań ustaleniami na temat „planu instytucjonalnego”, to jego następcy czynili 
to często, zarówno we Francji, jak i na Wyspach. Francuscy hugenoci wahali się 
między Stanami Generalnymi, parlamentami i „prowincjonalnymi funkcjonariusza
mi królewskimi”, z pewnością jednak wkraczali - zresztą wraz z niektórymi kato
likami - na pole „rozważań konstytucyjnych” o charakterze już nie tylko norma
tywnym, ale i instytucjonalnym. Podobnie czynili Knox, Ponęt i Goodman, którzy 
ukazawszy związanie woli każdego prawodawcy wymaganiami prawa Bożego, nie
kiedy także normami „pozytywnego prawa kraju”, uzupełniali swe ustalenia dywa
gacjami na temat roli ciał zbiorowych, jednostek świeckich lub osób duchownych, 
a nawet traktowali występnych władców jako „wyzuwających się” z posiadanego 
tytułu. Radykalizm Ponęta i Goodmana był najbardziej skrajny: w sytuacji, jaka za
panowała w Anglii, gdy nie tylko królowa, ale także piastuni „niższych urzędów” 
popadli w bałwochwalstwo i w istocie utracili tytuły do ich sprawowania czerpa
ne i od Boga, i od ludu, konieczne wydawało się przypisanie tytułu do stawiania 
oporu, a przez to ograniczania poczynań nieupełnomocnionych już urzędników nie 
im (jak jednak u Knoxa), lecz ich mocodawcom. Tym samym jednak „plan insty
tucjonalny” uzupełniany był o ustalenia dotyczące jego „podmiotowego źródła”: 
„moment konstytucyjny” wiązał się nie tyle z rozstrzygnięciami określającymi 
współistnienie i oddziaływanie wielu „organów” lub „urzędów”, ile ze wskazaniem 
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ostatecznej, „politycznej” racji ich istnienia. Podobnie jak u Momay’a mógł zostać 
dopełniony obraz koniecznych porozumień, można było uwarunkować sprawowa
nie władzy przyzwoleniem jednej z umawiających się stron, nie ograniczać się już 
jedynie do porozumienia między Bogiem i władcą, lecz uzupełnić je umową mię
dzy ludem i piastunami urzędów albo między poszczególnymi „pobożnymi” (go- 
dly) jednostkami współtworzącymi lud i upełnomocnianymi przezeń piastunami.

U Ponęta nie znajduje się jednak projektu tego rodzaju, u Knoxa ogranicza 
się do wskazania ludu lub arystokracji jako warstwy wiążącej wolę króla, wyda
je się jednak, że pojawia się u Goodmana w wersji indywidualistycznej wówczas, 
gdy rozważa on przymierze Jahwe z „pobożnym” Mojżeszem, gdy wskazuje, że 
związek Mojżesza z Bogiem jest kontynuowany przez jego następców, coraz licz
niejszych pobożnych, tak że w końcu każda „boża” jednostka staje się stroną przy
mierza. To wstępne jedynie porozumienie z Bogiem wiąże się z obietnicą złożoną 
przez jednostki Bogu co do przyczyniania się do Jego chwały, a przede wszystkim 
respektowania Jego orzeczeń; obietnica ta przemienia się w obowiązek i to obowią
zek święty, usprawiedliwiający opór wobec tych, którzy łamią prawo Boże albo ne
gują chwałę Boga, popadając w bałwochwalstwo210. Niespełnienie obowiązku sta
wiania oporu władcy, który stał się występnym, negując wymagania prawa Bożego, 
a przez to tracąc tytuł do władania, staje się racją potępienia. Warto jednak pamię
tać, że „rewolucyjne idee” Ponęta i Goodmana przez następne pół wieku, począw
szy od wstąpienia na tron Elżbiety I, nie znajdowały się w centrum zainteresowania 
nie tylko anglikanów, ale i kalwinistów-purytanów; że ich ślad można było nato
miast z łatwością odnaleźć w analizowanych w następnym szkicu rozważaniach 
katolików, ale nie u purytanów, którzy w latach 70. XVI w. wystąpią z programem 
prezbiteriańskim, bardziej licząc na parlament niż królową. Być może to „wycisze
nie” miało związek, zgodnie z sugestią Morrisa, z dwoma czynnikami: inspiracja
mi Zwingliego bardziej niż Kalwina i objęciem przez wychodźców z czasów Marii 
wielu godności biskupich, włączeniem ich zatem w struktury Kościoła episkopal- 
nego. Nawet atak na Kościół episkopalny podjęty w latach 70. przez Cartwrighta 
i innych przywódców purytańskich nie będzie sięgał do „indywidualistycznych” 
inspiracji Ponęta czy Goodmana, lecz „przesunie się” w kierunku bardziej wspól
notowego prawa oporu, paradoksalnie bliższego krytykom katolickim, ale i - co 
paradoksalne w nie mniejszym stopniu - skojarzonego z akcją przede wszystkim 
duchowieństwa kierującego „bożą wspólnotą” oczekiwaną przez radykałów prote
stanckich lat 50. XVI stulecia, wyraźnie zeświecczoną za sprawą Elżbiety i jej „re
publikańskich” doradców211.

210 Q. Skinner, The Foundations..., t. II, s. 236-238, a przede wszystkim: M. Walzer, The 
Revolution of the Saints. A Study in the Origins of Radical Politics, Cambridge, Mass. 1966, 
s. 97 i n.

211 C. Morris, Political Thought in England..., s. 156-157.
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11. Richard W. Dixon przytacza wyznanie jednego z protestantów wracają
cych z wygnania po objęciu tronu przez Elżbietę, nieuwzględniające już ani negacji 
legalności tytułu do władania kobiety, ani - co ważniejsze - przyzwolenia na to, 
by każda jednostka miała posiadać uprawnienie, a może nawet obowiązek tyrano- 
bójstwa. Tyran lub zły urzędnik, który dzięki dziedziczeniu lub wyborowi obejmuje 
jakiś urząd lub rząd, posiada władzę pochodzącą od Boga, i dlatego winien być 
szanowany przez lud i lud winien mu okazywać posłuszeństwo we wszystkich jego 
działaniach, które nie są sprzeczne z wolą Boga jako swemu rządcy i władcy. Żadna 
osoba prywatna ani osoby prywatne nie mogą więc legalnie zabić lub w jakiś inny 
sposób spowodować śmierci tyrana lub złej osoby sprawującej urząd. Wszelkie spi
ski, konspiracje i rebelie osób prywatnych skierowane przeciwko urzędom, nieza
leżnie od tego, czy sprawują je mężczyźni czy kobiety, czy piastują je dobrzy czy 
źli rządzący, są nielegalne i stanowią wystąpienie przeciwko woli i słowu Boga212. 
Autor tych zdań, które zasadniczo zaakceptują nawet Ponęt i Goodman, zbliża się 
bez wątpienia do stanowiska bliskiego w tym czasie samemu Kalwinowi z ostatnie
go wydania jego Instytucji..., bo choć - wbrew radykałom z czasów Marii - nie jest 
możliwy rokosz osób prywatnych, to przecież pozostaje otwarta droga do ograni
czania władzy królewskiej, a nawet oporu stawianego przez piastunów urzędów213.

212 R. W. Dixon, History of the Church of England, t. V, London 1891-1902, s. 114-115.
213 W. S. Hudson, John Ponet..., s. 188-189.
214 Zob. szerzej M. M. Knappen, Tudor Puritanism, Chicago 1939, s. 175-177.
215 J. Hales, An Oration of John Hales to the Queenes Majestic..., London 1688, s. 7.
216 Zob. szerzej W. S. Hudson, John Ponet..., s. 201 i n.

Jeszcze wyraźniej przedstawili stanowisko powracających z wygnania John 
Aylmer w An Harborowe... (atakujący Knoxa za odebranie kobietom prawa do rzą
dzenia, ale i ukazujący zasady organizacji królestwa, obejmujące uprawnienie par
lamentu do udziału w rządzie i wpływaniu na poczynania monarchini), Lawrence 
Humphrey (w traktacie opublikowanym w Bazylei we wrześniu 1559 r. De reli
gions conservatione et reformatione vera, w którym pojawia się teza - jak widzie
liśmy w szkicu poświęconym poszukiwaniom myślicieli elżbietańskich - że jeśli 
tyran nie chce np. zwołać parlamentu, to jego członkowie z własnej inicjatywy po
winni się zebrać, by ograniczyć jego władzę; tutaj też wywód dotyczący elekcyj
nego charakteru monarchii angielskiej, dopuszczenie możliwości detronizacji, gdy 
wybór okazał się niemądry «unwise choice», a nawet przyzwolenie na rebelię i ty- 
ranobójstwo, ale tylko po stronie niższych urzędów, nie zaś osób prywatnych, chy
ba że jednostka jest wprost wezwana przez Boga do wykonania Jego sądu)214 oraz 
John Hales, wspominający o roli parlamentu, pouczający Elżbietę, że jego władza 
i wolności oparte są na „starych Prawach i Zwyczajach Królestwa”215. Zasadniczo 
więc po objęciu tronu przez Elżbietę protestanci, także ci, którzy wracają z wy
gnania, porzucają kierunek wyznaczony przez Ponęta i Goodmana216, by wkrót
ce podążyć kilkoma różnymi drogami. Będą wśród nich i tacy, którzy opowiedzą 
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się za scentralizowanym, hierarchicznym, episkopalnym Kościołem anglikańskim 
poddanym Koronie, i tacy, którzy zasilą szeregi wiernych naśladowców Kalwina 
i wzmacniać będą ruch purytański217, i tacy, którzy podążą ku „separatyzmowi”, nie 
chcąc ani podporządkowania Kościoła Koronie, ani władcy świeckiego zwierzch
nikom eklezjalnym218. Z pierwszymi zetknęliśmy się w szkicu poświęconym myśli 
politycznej za panowania Elżbiety, teraz spróbujemy się zapoznać z drugimi i trze
cimi.

217 Choć zwłaszcza tę grupę wiąże się niekiedy, na co zresztą zwróciliśmy już uwagę, z do
konaniami Ponęta i Goodmana, to nie wszyscy autorzy godzą się z tą tezą; dość wspomnieć 
wywody Donalda R. Kelley’a, by unaocznić odrębności dotyczące przede wszystkim nieobec
ności w rozważaniach elżbietańskich purytanów otwartej akceptacji prawa oporu jednostek 
(D. R. Kelley, Elizabethan political thought, [w:] The Varieties of British Political Thought, 
1500-1800, red. J. G. A. Pocock, Cambridge 1993, s. 53-56).

218 Zob. w szczególności D. MacCulloch, The Later Reformation in England, 1547-1603, 
New York \99Q, passim.

219 Cartwright (1535-1603), znany nie tylko jako jeden z pierwszych zdeklarowanych pre- 
zbiterian i autor admonicji do parlamentu, lecz także jako jeden z najpoważniejszych krytyków 
Aktu o Zwierzchnictwie (Act of Supremacy), był wprawdzie lojalnym anglikaninem, lecz da
tujące się od młodości niezwykłe przywiązanie do literalnie interpretowanego tekstu biblijne
go kierowało go ku stanowisku purytańskiemu. Gdy skłonność do protestantyzmu ujawniła się 
u studenta Cambridge za panowania Marii Tudor, został on relegowany z uczelni, jednak po kil
ku latach, w wieku 25 lat już za panowania Elżbiety, wrócił tam, by w trakcie wizytacji uczelni 
przez królową dostąpić godności nauczania w jej obecności. W 1569, w wieku zaledwie 34 lat, 
objął prestiżową katedrę teologii Lady Margaret, dzięki czemu uzyskał niezwykle mocną po
zycję wśród duchowieństwa, którego hierarchowie byli wszak nominowani przez królową jako 
Zwierzchnika Kościoła, zmierzającego do umocnienia jedności rzeczypospolitej (wspólnoty po
litycznej) w oparciu o jedną religię. Opierając się na tekstach biblijnych, Cartwright jął jednak 
rychło eksponować model zdecentralizowanej wspólnoty wiernych, wskazywać, że wybierani 
przez wiernych „prezbiterzy” (elders) winni kierować lokalnymi, cieszącymi się autonomią 
Kościołami, których jedność zapewniać miała lojalność wobec „apostołów”, a nie wobec kró
lowej. Podstawowe przesłanie nauczania Cartwrighta miało jednoznaczny wydźwięk: odnale
ziony w Biblii model wspólnoty wiernych uwalniał ją od wpływu zwierzchnika politycznego. 
Proponując nowy, prezbiteriański model struktury Kościoła anglikańskiego, opozycyjny wobec 
modelu episkopalnego z centralną rolą zwierzchnika politycznego władnego ustanawiać hierar
chów, profesor z Cambridge kwestionował prymat królowej we wspólnocie wiernych, oddzielał 
struktury polityczne od kościelnych, skoro nie tylko wymagał usunięcia biskupów i wprowadze
nia w ich miejsce prezbiterów, ale także ustanawiał „legitymację płynącą od dołu”, od wiernych 
w miejsce „legitymacji dostarczanej od góry” przez królowąjako Zwierzchnika Kościoła; tezy te 
znalazły odzwierciedlenie w naszkicowanym przez Cartwrighta An Admonition to Parliamentfor 
the Reformation of Church Disciple, eksponującym postulat przekształcenia przez prawodawcę 
episkopalnego ustroju Kościoła w ustrój prezbiteriański. W związku z forsowaniem takiego sta
nowiska, uczelnia usunęła Cartwrighta, który uszedł na kontynent, rychło jednak wrócił, by na 
południu Anglii spotykać się z wyznawcami prezbiterianizmu, w 1574 r. zagrożony więzieniem 

Już kilka lat po objęciu tronu przez Elżbietę, bo 7 sierpnia 1564 r., Thomas 
Cartwright219, który stanie się wkrótce główną postacią ruchu purytańskiego, bro
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nił w oracji przed królową „mieszanego państwa monarchicznego”, w którym
- jak w Anglii - ciało przedstawicielskie współdziała z monarchą w dziele two
rzenia prawa niesprzecznego z normami prawa Bożego i prawa natury220. Zbliżając 
się w ocenie ustroju angielskiego do znanych nam już przywódcy laikatu purytań- 
skiego Petera Wentwortha i jego krewnego Philipa Sidney’a (skądinąd przyjaciela 
autorów Vindiciae contra tyrannos), ale pozostając w sporze z bliskim współpra
cownikiem królowej, krewnym tamtych Francisem Walsinghamem (zdecydowanie 
„większym absolutystą”) i odbiegając od tych purytanów, którzy odwoływali się 
już to do wczesnej nauki Kalwina (dopuszczającej jedynie bierny opór), już to - 
rzadziej - do tez Ponęta i Goodmana (dopuszczających opór czynny)221, Cartwright 
przygotowywał stanowisko, które wkrótce odgrywać będzie wielką rolę jako przed
miot ataków ze strony anglikanów, w tym sławnego Richarda Hookera.

lub nawet śmiercią ponownie jednak opuścił kraj. Przez dziesięć lat przebywał więc w Antwer
pii, gdzie nauczał w tamtejszej kongregacji angielskiej. Gdy w 1585 r. przybył do Anglii został 
uwięziony, zwolniony jednak już po dwóch miesiącach uzyskał pozwolenie na głoszenie nauk. 
Pięć lat później prezbiterianizm, uzyskujący coraz większą popularność, miał już około 500 wy
znawców wśród pastorów, co skłoniło Elżbietę do wydania polecenia ponownego uwięzienia 
Cartwrighta. Gdy po dwóch latach opuszczał więzienie, a nawet w chwili śmierci w tym samym 
roku, co Elżbieta, jego idee były wprawdzie popularne, jednak biskupi wciąż sprawowali pełną 
kontrolę nad Kościołem anglikańskim. Idee te jednak, honorowane także przez Knoxa i uzykują- 
ce szybsze jeszcze uznanie w Szkocji, miały wielkie znaczenie dla ruchu purytańskiego, którego 
członkowie żądali od pierwszych Stuartów nie tylko „uwolnienia sumień”, ale także przyznania 
szerszej autonomii kościołom lokalnym; sprzeciw królów doprowadził do tragicznych wydarzeń 
wojny domowej, w trakcie której opozycyjny wobec króla parlament dokończył dzieło rozpo
częte w latach 70. XVI w. przez Cartwrighta (The Westminster Confession przyjęta została przez 
Szkotów), a nawet próbował przekształcić ustrój Kościoła zgodnie z zasadami modelu prezbite- 
riańskiego.

220 Zob. szerzej A. F. Scott Pearson, Thomas Cartwright and Elizabethan Puritanism, 
1535-1603, Cambridge 1925 oraz tenże, Church and State: Political Aspects of Sixteenth 
Century Puritanism, Cambridge 1928.

221 Anglikanie, których przywódcą był wówczas John Whitgift, negowali każde z tych sta
nowisk purytanów, a odwołując się głównie do Fortescue, wskazywali - jak Richard Bancroft, 
współpracownik Whitgifta, od 1593 r. arcybiskup Canterbury - że purytański sposób myślenia 
uzasadnia w istocie rewolucję (zarzut ten stawiał wychodźcom genewskim, choć przywoływał 
książkę Ponęta wydaną przecież w Strasburgu).

W istocie spory, jakie podzieliły angielskich protestantów, z których jedni za
akceptowali w końcu broniony przez królową Elżbietę episkopalny ustrój Kościoła 
Anglii, gdy inni uznali go za przeciwny „zasadom genewskim”, niedopuszczal
ny z punktu widzenia podstaw kalwinizmu, rozpoczęły się około 1570 roku, roku
- Przypomnijmy - ogłoszenia przez papieża Piusa V bulli ekskomunikującej an
gielską królową. Walter Travers (zm. 1635, ongiś kapelan Williama Cecila i tu
tor jego syna Roberta) jednoznacznie oświadczył wówczas, że Chrystus zostawił 
nam jedną doskonałą regułę i dyscyplinę, która jest powszechna i wspólna ca
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łemu Kościołowi, niezmienna do końca czasów i tak niezbędna, że bez niej cała 
społeczność chrześcijańska nie może właściwie podtegać swemu królowi i władcy 
Jezusowi Chrystusowi111. Walce z systemem episkopalnym prowadzonej głównie 
przez purytanów o nastawieniu prezbiteriańskim miał jednak przewodzić od tego 
roku Cartwright, wdając się w polemikę z Edmundem Grindalem (od 1559 r. bisku
pem Londynu, w latach 1570-1576 arcybiskupem Yorku, od 1576 r. arcybiskupem 
Canterbury). Dwa lata później cały program purytański, eksponujący nade wszyst
ko brak umocowania stanowiska biskupów w Biblii, a co za tym idzie brak podstaw 
dla episkopalnego systemu w Kościele Chrystusowym, został ujęty w przygotowa
nej przez niego pierwszej An Admonition to the Parliament. Admonicja, krytyku
jąc otwarcie liturgię i porządek Kościoła państwowego, wzywając do ich dalszej 
i bardziej radykalnej reformy, koncentrowała się jednak na sprawach struktury 
Kościoła, skoro jednym z najważniejszych jej fragmentów był ten, w którym au
tor wykazuje pozycję biskupów jako pośredników między Kościołem i państwem, 
pozostających raczej na służbie drugiego niż pierwszego, będących raczej funk
cjonariuszami świeckiej struktury władzy niż sługami Kościoła222 223 224. Uznając zasad
ność tezy Johna Penry’ego, iż wszyscy lordowie biskupi Kościoła anglikańskiego 
są współpracownikami antychrysta, korzystają bowiem z tytułów wywodzących się 
nie od Boga samego, lecz jedynie z prawa ludzkiego11^, tezy ongiś kierowanej prze
ciwko „papistom”, obecnie przeciwko anglikańskiemu episkopalizmowi, manifest 
Carwtrighta otwarcie zrywał więzi między biskupami popieranymi i inspirowanymi 
przez królową a purytanami, którzy uzyskali znaczne, choć nietrwałe poparcie Izby 
Gmin. Także w 1572 r. został ustanowiony pierwszy konsystorz prezbiteriański 
w Wandsworth i odtąd rozwijał się ruch na rzecz zniesienia episkopalizmu w Ko
ściele angielskim jako zasadniczo antychrześcijańskiego i wprowadzenia w jego 
miejsce nowego ustroju; ustroju, w którym każda kongregacja albo „classis” bę
dzie zobowiązana wybrać sobie własnego pastora, który podda się później wyświę
ceniu przez biskupa, spełniając w ten sposób warunek o czysto cywilnym jednak 
charakterze; za właściwy tytuł do pełnienia obowiązków duszpasterskich uważane 
było powołanie przez „ classis ”. Już za rządów Grindala system ten został wprowa
dzony w dużej części Anglii, jednak objęcie władzy przez arcybiskupa Whitgifta, 

222 Cyt. za: C. Dawson, Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, przeł. L. Bieńkowski, 
Warszawa 1967, s. 104.

223 Morris przytacza wiele wypowiedzi elżbietańskich hierarchów, w których np. Parker 
i Whitgift jednoznacznie wzywają do podejmowania przez biskupów jedynie takich działań, ja
kie mieszczą się w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Koronę lub parlament, do
dając, że zwłaszcza u Bancrofta można odnaleźć otwarte wyznanie, iż biskupi sprawują kontro
lę nad Kościołem wyłącznie w imieniu władzy świeckiej lub królewskiej (C. Morris, Political 
Thought in England..., s. 157-158).

224 Zob. szerzej tekst Penry’ego A Man Worship, [w:] Images of English Puritanism, red. 
L. A. Sosek, Baton Rouge 1989, s. 132 oraz D. R. Kelley, Elizabethan political thought, 
s. 60-62.
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uchodzącego za jednego z najważniejszych za panowania Elżbiety propagatorów 
tendencji erastiańskiej i koncepcji „Boskiego uprawnienia króla”, położyło kres 
tej tolerancji. Odtąd porządek episkopalny i posługiwanie się „ Modlitewnikiem ” 
było bezwzględnie wymuszane przez arcybiskupa przy poparciu Trybunału Wysokiej 
Komisji, będącej teraz, jak za czasów Henryka [VIII], narzędziem, za pomocą któ
rego narzucano władzę królewską w sprawach kościelnych. Purytanie odwoływali 
się do Izby Gmin często udzielającej im poparcia, lecz w tej sprawie spotkali się 
z otwartą opozycją królowej, która stanowczo sprzeciwiła się, by parlament wtrą
cał się do jej rządzenia Kościołem215.

225 C. Dawson, Podział chrześcijaństwa..., s. 104-105.
226 Zob. szerzej ważne prace Protestantism and the National Church in England oraz 

P. Lake’a, Moderate Puritans and the Elizabethan Church, Cambridge 1982 i Anglicans and 
Puritans? Presbyterians and English Conformist Thought from Whitgift to Hooker, London 
1988.

„Admonicje” puiytanów z lat 70. XVI w. wprowadzają nowe elementy do 
dyskursu proponowanego przez protestantów225 226, bliskie w istocie znanemu nam 
już zdeklarowanemu kalwiniście Johnowi Vowellowi/Hookerowi (wiele zawdzię
czającemu intelektualnie Ponetowi, osobiście zaś Francisowi Russellowi, księciu 
Bedford, członkowi Tajnej Rady i przyjacielowi francuskiego prawnika, hugenoc- 
kiego radykała Hotmana). Ten autor wspominanego w poprzednim szkicu dziełka 
Order and Usage, nie tylko eksponował znaczenie Izby Gmin kosztem drugiej izby 
parlamentu angielskiego, nie tylko - wbrew Cartwrightowi - uznawał parlament 
(zwłaszcza niższą jego izbę) za właściwą reprezentację „angielskiego ciała poli
tycznego”, ale także rozważał zagadnienie równości wobec prawa chrześcijan tak 
samo zobowiązanych do posłuszeństwa. Vowell/Hooker przyjmował bowiem, że 
każda jednostka jest jeno wykonawcą prawa, porzucając tym samym konwencjo
nalną dystynkcję władcy ustalającego treść prawa i rządzonych zobowiązanych do 
jego wykonywania. Powołując się na św. Pawła, wskazywał, że nie jest sprawiedli
wym ten, kto jedynie zna prawo, ale ten, kto jest mu posłuszny i kto je respektuje, 
odnosząc tę ocenę także do władcy. Łącząc prawo angielskie (common law) z pra
wem Bożym, które jest artykułowane w normach statutowych uchwalanych przez 
parlament, nie tylko uwzględniał dystynkcję wprowadzoną przez Speakera Izby 
Gmin w parlamencie 1567 r. Richarda Onslowa (common law oparte jest na pra
wach Bożym i natury, z niego wywodzi swe prerogatywy władca, zaś stanowione 
„prawo statutowe” dopełnia jedynie pierwszy system normatywny), ale wykazywał 
też, że skoro wszyscy członkowie „ciała politycznego” uczestniczą za pośrednic
twem swego przedstawicielstwa w stanowieniu norm statutowych, to są nimi zwią
zani na równi z królową, lordami i gminami wprost ustalającymi treść norm. Tym 
samym racją posłuszeństwa wobec prawa statutowego czynił Vowell/Hooker nie 
tyle niesprzeczność norm prawa statutowego z normami prawa pospolitego (nie- 
sprzecznego z kolei z prawem Bożym i prawem natury), ile udział w ich ustana



Nie tylko monarchomachowie 471

wianiu, a co za tym idzie wiązanie siebie przyzwoleniem na ich przyjęcie przez 
parlament. Nie apel do Boga lub natury, obawy przed sankcją ze strony zwierzch
nika politycznego dbającego o usunięcie przyczyn lub przejawów anarchii, lecz 
własne przyzwolenie zobowiązanego miało odtąd stanowić podstawę respektu dla 
norm statutowych włączanych w schemat prawa pospolitego. Parlament stawał się 
już w tym ujęciu symbolem rady, zgody i jedności sumienia wszystkich stanów 
rzeczypospolitej, a nawet wszystkich członków wszystkich stanów, niezależnie od 
posiadanego przez nich statusu społecznego; skoro zaś prawo statutowe miało być 
niesprzeczne z prawem pospolitym, to zaś z prawem Bożym i natury, to wszyscy 
podporządkowujący się temu prawu współtworzyli „ciało bożej wspólnoty” (body 
of the godly natioń). Fakt, że wszyscy członkowie parlamentu uznawani byli za 
związanych swymi postanowieniami i wiążących innych przez siebie reprezento
wanych, decydował nie tylko o zasadności tezy o równości wszystkich składowych 
parlamentu, ale także iż żadna część bez pozostałych nie jest w stanie uchwalić nor
my statutowej wiążącej wszystkich członków królestwa, co rozciągało się również 
na brak uznania aktów przyjętych przez króla wraz z lordami227.

227 Parliament in Elizabethan England: John Hooker's „ Order and usage ”, red. V. F. Snow, 
New Haven, Conn. 1977, s. 181-183.

228 Tamże, s. 182.

To interesujące zastrzeżenie, ważne szczególnie dla późniejszego o kilkadzie
siąt lat sporu o podmiot suwerenności (parlament czy król?), wspierał Vowell/ 
Hooker dwoma ważnymi argumentami. Pierwszy - natury historycznej, głosił, że 
parlament angielski istniał już w czasach Edwarda Wyznawcy, zatem przed najaz
dem normańskim, i pierwotnie składał się z dwóch tylko elementów: króla i jego 
commons; skoro pierwotny parlament przyjmował normy statutowe dzięki zgodnej 
woli obu składowych, to po pojawieniu się nowej izby, złożonej z baronów i bisku
pów, król nie mógł zmieniać dotychczasowej procedury i ustalać brzmienia norm 
statutowych z lordami, bowiem autorytet tych norm (i autorytet parlamentu) zależał 
od porozumienia i wspólnoty sumień. Drugi argument był równie interesujący: oto 
gminy (commons), a nie lordowie, miały ujawniać treść zbiorowej mądrości repre
zentowanej wspólnoty lokalnej. W związku z tym Vowell/Hooker dopowiadał, że 
każdy z baronów w parlamencie nie reprezentuje nikogo więcej, jak tylko własną 
osobę i wypowiada się jedynie we własnym imieniu. To w Rycerzach, Obywatelach 
i Mieszczanach (Knights, Citizens and Burgesses) reprezentowane są Commons ca
łego królestwa, każdy z nich zatem nie daje przyzwolenia jedynie od siebie, lecz 
od wszystkich tych, przez których został wysłany22*. Jak sugeruje Ann N. McLaren, 
Hooker jest już bliski zidentyfikowania parlamentu z niższą izbą i uznania, że może 
ona wraz z królem ustanawiać normy statutowe z pominięciem Izby Lordów229. 
Dzieło Vowella/Hookera jest też traktowane jako ważna prezentacja stanowiska 
Izby Gmin uznawanego przez członków Tajnej Rady: Izba miała być bowiem „in
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strumentem nacisku” na królową, by ta stawała się „pobożną”, by jej wola odpo
wiadała „chceniu” całej „pobożnej wspólnoty politycznej”, stanowiącej zarazem 
„prawdziwy Kościół narodowy” (podobne ujęcie znaleźliśmy u Thomasa Smitha).

Episkopalizm został zaatakowany przez purytanów na początku lat 70. XVI w., 
w okresie początkującym - przynajmniej zdaniem Loadesa - schyłek monarchii 
Tudorów (choć Elżbieta miała jeszcze pozostawać na tronie przez ponad trzydzie
ści lat). Atak purytanów z ich koncepcją prezbiteriańską miał jednak zagrażać nie 
tylko hierarchii zależnej od Korony, ale wręcz „narodowemu mitowi”, spojonemu 
nierozerwalnie z koncepcją supremacji królewskiej, uzasadnianej także przy uży
ciu teorii „Boskiego uprawnienia” monarchy, której pewne elementy wskazywa
no już w czasach henrycjańskich właśnie w wypowiedziach hierarchów Kościoła 
episkopalnego229 230. Zdaniem wielu badaczy, ta właśnie, osłabiana przez purytanów 
koncepcja, miała odegrać wielką rolę w dziele ustalania podwalin nowoczesnego 
państwa, zawierała bowiem podstawowe elementy tezy o „wszechmocy” uosabia
jącego państwo suwerena w zakresie prawodawstwa i tezy o koniecznej, „czysto 
politycznej” jedności państwa, osłabiając zarazem nie tylko uniwersalne preten
sje „konkurencyjnych władz”, uprzywilejowywane uprzednio po to, by możliwe 
było uzasadnienie istnienia jednego, wszechobejmującego, uniwersalnie ważnego 
systemu normatywnego. Z drugiej jednak strony, znacznie istotniejszej w pierw
szej połowie XVII w., zyskującej na znaczeniu, choć wciąż utajonej, za panowania 
Elżbiety, dążenia purytanów łączone są z procesem kształtowania się nowożytnego 
ujęcia wolności jednostki i wolności ludu wiązanym z uniezależnianiem Kościołów 
pozostających w obrębie tego samego państwa od władz cywilnych; procesem, 
w którym istotne znaczenie miało mieć przejście od tezy o konieczności istnienia 
jednego Kościoła jako wsparcia dla jedności umacniającego się państwa do tezy 
o możliwości współistnienia wielu wspólnot religijnych w jednej wspólnocie poli
tycznej231. Ta nowa teza, choć prowadziła do ograniczenia zakresu aktywności pań
stwa nieingerującego już w sferę religijną mogła jednak uzasadniać zarazem jego 
wzmocnienie w innych sferach, w których religia nie miała już wyznaczać podstaw 
ani wspierać żadnych kryteriów wartościujących dla rozstrzygnięć prawnych232. Już 
purytanie lat 70., kierowani przez Cartwrighta, Willcoxa i Fielda, dążyć więc mieli 
do osłabienia pierwszej tendencji, w pewnej mierze umacniać zaś tendencję drugą, 
próbując przeciwstawiać ewentualnym próbom ufundowania „Boskiego uprawnie
nia” królowej autonomiczną w pewnym zakresie pozycję izb parlamentu (zwłasz
cza jednak izby niższej).

229 A. N. McLaren, Political Culture in the Reign of Elizabeth I..., s. 167-171.
230 D. M. Loades, Politics and the Nation 1450-1660. Obedience, Resistance and Public 

Order, London 1974, s. 294-295.
231 Zob. szerzej trzy prace Patricka Collinsona: The Elizabethan Puritan Movement 

(London 1967), The Religion of Protestants (London 1982) i English Puritanism (London 1983).
232 Zreferujmy na marginesie interesujący wywód Johna Neville’a Figgisa, zdaniem którego 

jezuici byli zwolennikami tezy o dopuszczalności detronizacji występnych władców i negowali
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Być może sprzyjała ich zamierzeniom krytyka rządów kobiet, istotna w latach
50. XVI w. i pamiętana w kolejnych dekadach. Daleko istotniejsze jest jednak to,

teorię Boskiego uprawnienia króla. Najczęściej przywoływanym argumentem przeciwko nim był 
ten, który mówił, iż przyznając poddanym uprawnienie do opierania się suwerenowi, zmierzają 
do zniszczenia herezji przez wywołanie insurekcji (w Anglii wskazywano, że wedle jezuitów 
katolicyzm mógłby ponownie wprowadzić jedynie despotyczny władca, niewystępujący jednak 
w sojuszu z „konserwatystami”, szanującymi na równi religię i narodowe tradycje). Nacjonalizm 
nie mógł być w żadnym razie wspierany przez jezuitów poza imperium hiszpańskim, gdyż trwali 
oni przy dawnej idei jedności świata chrześcijańskiego ujętej jednak w nową formułę. Formuła 
ta nie łączyła się już z jednością cywilno-polityczną; jezuici bowiem, inaczej niż autorzy wspie
rający cesarskie pretensje władców hiszpańskich, nie mówili już o jednym cesarstwie poza 
Kościołem, jednym autorytecie politycznym poza papieżem; choć rozważali problem istnienia 
prawa wyższego niż narodowe, nie akcentowali idei niezależności państw, lecz bronili tezy o ist
nieniu jednego, wspólnego prawa; choć niekiedy twierdzili, że rzymskie prawo cywilne nie 
może być owym fundamentem, to uznawali, że ono - nie mniej niż prawo kanoniczne w dzie
dzinie eklezjalnej - stanowi część uniwersalnego dziedzictwa. Siła jezuitów opierała się właśnie 
na koncepcji prawa wyższego niż narodowe zwyczaje, ucieleśniającego wieczną sprawiedli
wość; koncepcji pozostającej w napięciu z nowożytną teorią prawa jako absolutnego rozkazu su- 
werena. Stąd u Suareza najbardziej interesująca jest tabela istot, w której człowiek odnajduje 
różnice dzielące jego gatunek od innych, ale też odmienne sankcje i źródła reguł wiążących go 
od tych, które wiążą inne gatunki, źródła sięgające „ponad prawo”. Podstawa intelektualna ujęć 
nowożytnych (Machiavellego choćby, Hobbesa i rojalistów) wymaga usunięcia właśnie tych 
źródeł, zniesienia granic utrudniających przemienianie w prawo arbitralnych orzeczeń prawo
dawcy, usunięcia związku lub pomieszania etyki i prawa, niebędącego już niczym więcej, jak 
tylko rozkazem, niezakładającego więc istnienia jakichś miar sprawiedliwości i uprawnień. 
Prawnicy łacińscy i kanoniści utrzymywali ten związek - w szczególności - gdy czynili ius gen
tium prawem wspólnym wszystkim ludom. Nowoczesne „maksymy liberalne” są rezultatem po
mieszania kilku wymiarów: jurydycznego, etycznego i teologicznego. Jedni przypisywali papie
żowi atrybuty suwerennego władcy uprawnionego przez Boga, tak, że jego autorytet określił 
model, po który sięgną inni absolutyści; inni, w tym jezuici, kładli nacisk na ideę wolności ludu, 
przejętą np. przez Algemona Sidney’a, czyniąc monarchę nie panem, ale wymierzającym spra
wiedliwość ministrem ustanowionym przez lud. W jezuickiej teorii suwerenności pojawiał się 
argument zakorzeniony w lex regia: król staje się głową w następstwie przeniesienia nań władzy 
posiadanej uprzednio przez lud; jego autorytet wypływa z dołu, jest darem wspólnoty, tedy staje 
się on jakby „delegatem ludu”. Brak w tym kontekście teorii umowy społecznej, nie jest to jed
nak dla jezuitów ważne, gdyż nacisk kładą na ludowe źródło władzy politycznej (uprawnienie 
do dziedziczenia korony staje się w takiej konstrukcji niemożliwe do uzasadnienia). Dla Suareza 
i Moliny władza polityczna jest niezmiennie rezultatem skłonności ludzi do życia w społeczeń
stwie, wyrasta z natury wspólnoty, dlatego sprzecznością wewnętrzną obarczona jest wypowiedź 
o istnieniu wspólnoty i braku władzy: jeśli ludzie żyją we wspólnocie, to z jej istoty wynika ko
nieczność istnienia władz organizacyjnych; mówiąc inaczej, ciało korporacyjne jest czymś wię
cej niż tylko zbiorowiskiem członków. Oryginalna „suwerenność ludu” akcentowana jest przez 
jezuitów mocniej niż przez protestantów; choć niekiedy nie odróżnia się jej od pojęcia umowy 
poddanych z posiadaczem władzy, to myślowo różnica ta jest uchwytna, co sprawia, że jezuici 
przygotowują drogę dla Althusiusa i Rousseau. Dla Suareza posiadanie przez wspólnotę władzy 
bezpośrednio od Boga i powstawanie społeczeństwa jest wynikiem faktu społecznego (podobnie 
Rousseau), dla protestantów zaś jednostki formują państwo dla osiągnięcia pewnych celów i po- 
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że purytanie wskazywali na Izbę Gmin jako ciało zdolne zmusić królową do wpro
wadzenia zmian w organizacji Kościoła narodowego, osobliwie zaś do osłabienia

wołują władzę. Molina, choć twierdził, że państwo wyprowadza swą władzę nie z umowy, ale 
bezpośrednio od Boga, wątpił jeszcze w istnienie absolutnych uprawnień; Suarez jednak, mó
wiąc, że wspólnota posiada uprawnienia per se, twierdził już inaczej: rząd ustanowiony jest pod 
warunkami, zaś „doskonała wspólnota” powstaje w następstwie dobrowolnego łączenia się wie
lu rodzin. Dla Suareza władcy, w tym papież, związani są wydanymi przez siebie prawami; co 
nie wynika jednak ani z wyraźnego, ani z milczącego kontraktu. Jest to także problem Kościoła: 
jezuici podkreślają różnice między jurysdykcją kościelną (pochodzącą z góry) i jurysdykcją cy
wilną (wyrastającą z dołu). Papież ma władzę od Boga, jest Jego wikariuszem na ziemi; inaczej 
królowie i cesarze: ich władza pochodzi od ludu, ich uprawnienie jest Boskie podobnie jak 
Boskimi są wszystkie rzeczy naturalne i wartościowe; powiedzieć to samo o papieżu to przyjąć 
herezję koncyliarystów. Te dwie rzeczy muszą być odróżniane; na co zwraca uwagę nade 
wszystko Lainez, który w traktacie o biskupach (Disputationes Tridentinas) odróżnia rząd świec
ki i kościelny i twierdzi, że władza biskupów pochodzi od papieża nieposiadającego władzy od 
Kościoła, lecz od Boga, gdy władca świecki ma ją od ludu, niezdolnego przenieść na niego moż
ności do podejmowania dowolnych działań. Lainez wprowadza przy tym tezę o w pełni świec
kim charakterze władzy cywilnej, podzielaną przez większość jezuitów: władza świecka jest 
czysto ludzką instytucją powołaną do spełniania wyłącznie doczesnych celów wspólnoty, tj. za
pewniania jej bezpieczeństwa i umożliwiania bogacenia się. Można byłoby zatem rzec, że jezu
ici akcentowali czysto utylitarny ogląd aktywności państwa, pozbawiali go waloru moralnego, 
jego prawa rozważali wyłącznie z perspektywy sankcji zewnętrznej, przyjmując, że obowiązek 
posłuszeństwa trwa dotąd, dopóki nie znajdzie się w konflikcie z celami wyższego rzędu (ideę 
jezuitów przejęli Locke i inni indywidualiści, traktujący państwo jako konieczność z uwagi na 
potrzebę realizacji pewnych celów, ale postrzegający je jako instytucję samą w sobie niebez
pieczną, której aktywność jest raczej zła niż dobra). Jezuici przyjmowali jednak, że należy wy
raźnie oddzielać sferę życia cywilnego, zewnętrznego i częściowego, od sfery życia religijnego, 
wewnętrznego, że - w rezultacie - należy wyraźnie ukazywać istnienie czegoś wyższego warun
kującego sferę, w której swe działania podejmują państwo i obywatel, oraz roztoczyć kontrolę 
nad zachowaniami państwa, zmierzającego do absolutyzacji celów świeckich. Owo odróżnianie 
dwóch sfer, tak wyraźne u Suareza, różni się od koncepcji średniowiecznych, w których omnia 
jura civicia miała u swych podstaw canonica (por. choćby Somnium Varidarii); teraz wymaga 
się przyznania Kościołowi jego własnych uprawnień, ale też nie traktuje się niewiernego władcy 
jako niezdolnego do utrzymania pokoju, lecz uznaje możliwość prowadzenia przezeń sprawie
dliwych wojen; choć dopiero chrzest czyni niewiernych członkami chrześcijańskiej republiki. 
Twierdzenie jezuitów, że władza jest czysto świecka, zbliża ich do prezbiterian w rodzaju 
Anglika Cartwrighta czy Szkota Malville’a i naraża na zarzut sformułowany przez Whitgifta pod 
adresem wymienionych kalwinów o „tureckość” lub „makiaweliczność” koncepcji państwa 
opartej na takich założeniach. Jednak doktryna jezuitów jest opozycyjna względem teorii formu
łowanych przez Lutra lub anglikanów, uświęcających działalność państwa, traktujących Kościół 
jako jeden z aspektów życia państwa, wreszcie otwarcie odrzucających kluczową dla jezuitów 
i prezbiterian dychotomię, zastosowaną następnie przez wigów do refleksji nad angielską kon
stytucją. Poglądy jezuitów nie były nowatorskie, znalazła w nich zastosowanie dawna doktryna 
hierarchiczna przystosowana do nowych okoliczności; wiele myśli dzielili też z dominikanami: 
dominikański był probabilizm, ale i koncepcja prawa Suareza i Moliny sformułowana przez do
minikanów Soto i Covarrubiasa. Teoria jezuitów przyznawała papieżowi władzę pośrednią 
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lub zniesienia hierarchii episkopalnej wspierającej jej stanowisko. Ich dążenia były 
krytycznie oceniane przez dwór, zestawiane z dążeniami katolików i wskutek tego

w stosunku do władców świeckich; nie zakładano, wbrew niektórym kanonistom, że papież jest 
uniwersalnym monarchą ani nie twierdzono, że państwo pozbawione jest realnego bycia. Unam 
Sanctam otrzymało nową interpretację: tekst Bellarminego na ten temat trafił na indeks, gdyż 
przyznawał papieżowi jedynie władzę pośrednią (traktat ten został jednak potępiony także przez 
parlament paryski jako wrogi niepodległości królów i wolnościom gallikańskim). Co było przy
czyną tych anatem? Oto pod pozorem władzy pośredniej, papież wkraczał do polityki, by znieść 
prawa ograniczające wolność Kościoła oraz by znieść monarchię, która utrudniała realizację 
cnót ludu. Molina twierdził nawet, że państwo nie jest doskonałe, jeśli nie uznaje zwierzchniej 
pozycji Kościoła, powielając w istocie błąd popełniony przez Ligę Katolicką w czasie wojen re
ligijnych we Francji i z tego powodu narażając się na potępienie przez parlament paryski i króla 
Jakuba I. Anatema papieska związana jest z daleko głębszymi problemami: przyznanie papieżo
wi jedynie władzy pośredniej prowadziło do uznania niezależności władzy cywilnej i przyznania 
jej własnego istnienia, zabezpieczonego uprawnieniami innych podmiotów, a nie papieża. Papież 
mógłby teraz interweniować jedynie jako władca swoich poddanych, niepodległej wspólnoty, 
a nie jako głowa całej wspólnoty wierzących, której częściami pozostają państwa. Papież nie był 
już więc traktowany jako głowa jednej wielkiej wspólnoty, zaś relacja między Kościołem i pań
stwem stawała się relacją między państwami. W De Immunitate Ecclesiae Suárez zwraca się 
przeciwko Wenecjanom, żądając eksterytorialnej pozycji dla duchowieństwa i klasztorów; skoro 
bowiem uprawnienie do własności istnieje iure naturae dla osób prywatnych, to winno takim 
być również dla kongregacji osób prywatnych, w szczególności dla Kościoła. Nie do końca wia
domo, czy Bellarmine szedł w tym samym kierunku; choć także on kładł granice władzy papie
ża, a odróżniając źródła władz cywilnych i kościelnych, broniąc katolików angielskich i nie
mieckich, poświęcał święte cesarstwo rzymskie na rzecz państw narodowych, przygotowując 
wielką zmianę, brzemienną w skutki nie tylko dla historii myśli politycznej: chrześcijaństwo 
jako całość przestawało istnieć, nie mówiono już nawet jako o ideale o wielkim Kościele- 
państwie o podwójnej głowie, lecz uznawano, że nawet w państwach katolickich istnieje wiele 
niezależnych wspólnot, choć nie przyjmowano, iżby wolność każdej nie mogła zależeć od rów
nej wolności wszystkich. Papież jako głowa jednej ze wspólnot miał ingerować w razie koniecz
ności obrony swych poddanych. To prawda, że mamy do czynienia z rozproszeniem członków 
wspólnoty kierowanej przez papieża w wielu wspólnotach politycznych, które - inaczej niż 
w koncepcjach średniowiecznych - nie współtworzą z Kościołem kierowanym przez papieża 
jednej wspólnoty. Mimo że jezuici często wracali do wcześniejszego oglądu, to ich koncepcja 
„władzy pośredniej” oznaczała odejście od idei wspólnoty, rzeczypospolitej (commonwealth) ku 
nowoczesnej koncepcji Kościoła i państwa jako dwóch różnych Jednostek społecznych”. Ogląd 
ten, zmierzający do zachowania werbalnych deklaracji Unam sanctam przy porzuceniu ducha 
tego dokumentu, przeniesiony przez późniejszych jezuitów: Palmieriego (De Romano Pontífice) 
i Tarquiniego (Juris Ecclesiastici Publici Institutiones), znalazł odzwierciedlenie w encyklice 
Immortale Dei Leona XIII w XIX stuleciu. Warto jednak zaznaczyć, że teoria Kościoła jako 
wspólnoty doskonałej została sformułowana przez koncyliarystów, dla których w imię „samo
oczyszczania się” Kościoła możliwa była detronizacja papieży; jezuici, uznając tę wizję 
Kościoła, twierdzili jednak - co najważniejsze - że także państwo jest wspólnotą doskonałą, że 
ma ono istnienie niezależne od Kościoła, ma swe własne źródła, cele i granice, ma własne 
uprawnienia i własne władze. Wszystkie te „własności” państwa miały jednak swe granice: 
Barclay, używający wielu idei jezuickich, skrytykowany został przez Bellarminego z racji zbyt 
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traktowane jako równie niebezpieczne dla istnienia już nie tylko Kościoła Anglii, 
ale także samego królestwa, a nawet - jak zaczęto coraz wyraźniej głosić - samego 
państwa. Ten zadziwiający na pierwszy rzut oka atak, gdy bierze się pod uwagę 
związek katolików z Rzymem przy braku podobnych więzi purytanów ze scentrali-

daleko sięgających niezależnych uprawnień państwa. Państwo miało być dla jezuitów jedynie 
władzą obronną, dlatego żądania Barclay’a oraz katolickich rojalistów i jezuitów wieku XVI 
szły zbyt daleko w podkreślaniu pozycji państwa jako societas perfecta', należy pamiętać, że 
wspólnot państwowych jest wiele, że ich władza nie jest wyprowadzana z jednej wspólnoty do
skonałej, wspólnot, które winne zostać uznane przez inne, względem których pozostają niezależ
ne. Kojarzenie przez Suâreza nowoczesności z przeszłością, faktów z dawnymi ideami jedności, 
zrodziło koncepcję państw-oddzielnych jednostek, jurydycznych i równych sobie osób praw
nych, z których żadna nie ma nad drugą władzy, a każda zdolna jest kierować się ku świadomym 
celom, przy jednoczesnym uznaniu, że zniesienie wiecznej i uniwersalnej między nimi więzi 
uniemożliwiłoby ich współżycie. W wiekach średnich państwo, o ile używano takiego pojęcia, 
stanowiło hierarchię urzędów, dlatego nie istniało wówczas napięcie między Kościołem i pań
stwem, ale jedynie między regnum i sacerdotium, później państwo oznaczać zaczęło całą wspól
notę duchownych i świeckich, zaś Kościół te same osoby w ich wymiarze religijnym. W wie
kach średnich spór toczył się wewnątrz tej samej wspólnoty między ludźmi ją współtworzącymi, 
lecz pozostającymi w dwóch odrębnych departamentach; w nowożytnych czasach jest to już 
spór między dwoma oddzielnymi wspólnotami, w których jednak mogą być te same osoby. 
Możliwość zharmonizowania prawa kanonicznego i cywilnego pojawiła się dzięki temu, że pra
wa te regulowały zachowania członków tej samej wspólnoty; upadek władzy cesarskiej spowo
dował jednak zniesienie owej spójni, sprawił, że oba systemy prawne stały się raczej zbiorami 
idealnych zasad niż kazuistycznymi rozwiązaniami; uznanie siły zwyczajów i praw lokalnych 
zredukowało system rzymski z roli pozytywnej jurysprudencji do roli ideału, do którego należy 
próbować dostosować prawo partykularne. Oba systemy pomogły jednak zasymilować idee le
galne, etyczne i polityczne tak, że zapoczątkowały one prawo międzynarodowe. Stopniowo bo
wiem jezuici wzmacniali tezę o dopuszczeniu państw niekatolickich do grupy societatis perfecti. 
W Anglii dopiero po Tolerantion Act duchowni w rodzaju Warburtona przejęli tezę jezuitów. 
Idea ta była jednak najbliższa angielskim i szkockim kalwinom, którzy przejęli ją od francuskich 
hugenotów, w odróżnieniu od Niemców nieznajdujących źródeł istnienia swej wspólnoty ekle
zjalnej w woli świeckich władców. Dostrzegano jednak, że zarówno Kościół Ligi, jak i Kościół 
hugenotów były w istocie państwami w państwie, a ich organizacja odbiegała od średniowiecz
nego ujęcia. Obie grupy wzmacniały bez wątpienia tezę, że Kościół i państwo są dwiema różny
mi wspólnotami, mogącymi wchodzić we wzajemne stosunki jako dwie różne korporacje osób, 
różniące się celami istnienia i - wobec zróżnicowania wyznań - niebędące już tylko różnymi 
aspektami tej samej wspólnoty o religijno-politycznej tożsamości. Koncepcja dwóch doskona
łych wspólnot widzialnych, bliska niektórym prezbiterianom (Travers, Malville), lecz odrzucana 
przez Knoxa, optującego za wizją średniowieczną (Kościół i państwo stanowią dwa różne aspek
ty tej samej wspólnoty, władza eklezjalna i polityczna są jedynie dwoma różnymi urzędami, któ
re nazywają siebie raz duchowym, raz świeckim), wymagała uznania korporacyjnego charakteru 
Kościoła i państwa, posiadających różne wole nawet mimo grupowania tych samych członków. 
Hiszpańskie początki neoscholastyki nie wzmacniały tendencji do uniezależniania państwa od 
Kościoła. Hiszpanie, inaczej niż członkowie francuskiej Ligi Katolickiej, próbowali uzasadnić 
teorię, która pozwoliłaby zachować papieżowi pozycję głowy Kościoła mimo porzucenia kon
cepcji Kościoła jako państwa obejmującego inne państwa (J. N. Figgis, Studies of Political..., 
s. 178-187).
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zowanym Kościołem o pretensjach uniwersalnych, przestaje zakrawać na paradoks, 
gdy uwzględnia się stale przywoływane przez krytyków pretensje do upowszech
niania kalwinizmu zgłaszane przez Genewę. Prezbiterianizm łączył się u puryta- 
nów z podobnym do katolickiego dążeniem do kontrolowania państwa i niweczenia 
znaczenia narodowości (jako ewentualnej nowej podstawy jedności politycznej), 
jednak nie gwoli wyeksponowania relacji między tym, co uniwersalne i tym, co 
„narodowe”, lecz gwoli wyjaskrawienia tego, co lokalne lub prowincjonalne kosz
tem tego, co „narodowe” i uniwersalne233. Tak zwana dyscyplina prezbiteriańska 
była jednak równie destrukcyjna dla władzy królewskiej, jak dla autorytetu parla
mentu i dla wolności poddanych. Obie tendencje: supremacja papieska i „dyscy
plina prezbiteriańska” przenosiły w istocie „Boskie uprawnienie” z króla (choćby 
działającego wespół z parlamentem) na kapłanów lub pastorów zdolnych osądzać 
poczynania piastunów władzy cywilnej. gm jag

233 J. N. Figgis, The Theory of Divine Rights of Kings, s. 187.
234 T. Cartwright, The Second Replie of Thomas Cartwright agaynst Mais ter Doctor 

Whitgiftes Second Answer touching the Churche Discipline, b.m.w. 1575, s. cxv i n. (z wielo
krotnym przywołaniem Konstantyna Wielkiego jako prześladowcy naruszających ortodoksję).

235 W. Travers, A Full and Plaine Declaration of Ecclesiasticall Discipline and off the 
Declininge off the Churche off England from the same, przeł. T. Cartwright, [Heidelberg] 
1574, s. 13.

236 [T. Cartwright], A Second Admonition to the Parliament, [w:] Puritan Manifesto: 
A Study of the Origin of the Puritan Revolt, red. W. H. Frere, C. E. Douglas, London 1907, 
s. 49 (pierwsze wydanie Wandsworth 1572). Zob. również treść polemik Whitgifta w dwóch 
jego pracach: An Answere to a Certen Libell intituled „An Admonition to the Parliament". 
Newly Augmented (London 1573) oraz The Defense of the Aunswere to the Admonition, against 
the Replie of Thomas Cartwright (London 1574).

237 T. Cartwright, A Replye to an Answere made of M. Doctor Whitgifte against the 
Admonition to the Parliament, b.m.w. 1573, s. 144.

Traktat biskupa Bramhalla A Warning to the Church of England (London, 
b.r.w.) ujawnia ten pogląd, pokazuje bowiem niebezpieczeństwo polityczne prezbi- 
terianizmu jako systemu eklezjalnego, problematyzując zarazem wypowiadaną zbyt 
często bezkrytycznie tezę o roli, jaką prezbiteriańsko nastawieni purytanie odegrali 
w dziele umacniania „wolnościowego” procesu właściwego nowożytności. W wie
lu momentach Cartwright zdaje się naśladować przecież tezy głoszone ongiś przez 
papalistów, a być może nawet przez hierokratów: piastuni urzędów cywilnych są 
„ministrami” Boga i jako tacy mają się posługiwać „mieczem doczesnym” wedle 
wskazań Kościoła, prześladując wszelkie „bałwochwalstwo” i tępiąc heretyków234. 
Zdaniem Cartwrighta, Willcoxa i Fielda niezmienna „dyscyplina” ma być wspiera
na przez urzędy cywilne, ma karać wszystkich, którzy łamią jej wymagania235, tak
że tych, którzy łamią cenzurę kościelną236. Urzędy świeckie mają być więc narzę
dziami, przy pomocy których Kościół szerzy panowanie prawa Bożego, wiążącego 
przecież również Koronę237. Skoro jednak Kościół jest wyższy niż państwo, prze
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to konstytucja tego ostatniego musi być poddana jego oglądowi i dostosowana do 
konstytucji rządu kościelnego, mógłby dopowiedzieć Cartwright, zbliżając się do 
tezy, iż piastuni cywilnych urzędów są jedynie narzędziami w rękach „ministrów” 
Kościoła czerpiących legitymację „od dołu”. Jakże daleko odeszli tedy purytanie 
od radykalizmu protestanckiego z czasów „Krwawej Marii” i jak wiele żądali od 
broniącej inaczej fundowanego królestwa Elżbiety. W miejsce tyranobójczych ty
rad i wniosków Ponęta i Goodmana, dopominających się przywrócenia panowa
nia prawa Bożego zanegowanego jakoby przez katoliczkę, wprowadzili żądania 
porzucenia wrogiego katolikom rzymskim hierarchicznego Kościoła anglikańskie
go i wprowadzenia innego Kościoła, wpływającego wiążąco na poczynania angli
kańskiej królowej, zarazem uzasadniającego brak racji dla tezy o prawie oporu lub 
wolności jednostki w zakresie wyboru wyznania. Gdy wolność miała przysługiwać 
prezbiterom w zakresie kontrolowania działań urzędników cywilnych, obowiąz
kiem „osób prywatnych” pozostawało posłuszeństwo238.

238 W. Travers, A Full and Plaine Declaration ofEcclesiasticall Discipline..., s. 185.

12. W innym kierunku niż prezbiteriańscy dyscyplinarianie zmierzali purytań- 
scy „nonkonformiści”, kojarzeni zwykle z „separatystami” lub „kongregacjonali- 
stami” (od łac. congregatio - zebranie, zgromadzenie, zbiór), także opozycyjnymi 
wobec Kościoła anglikańskiego, choć w zasadzie nie sprzeciwiających się istnieniu 
Kościoła państwowego. Głoszona przez nich doktryna opierała się na swoistej kon
cepcji eklezjologicznej, w myśl której kongregacje, powstające przez dobrowolną 
ugodę członków (covenant), zawiadują swymi sprawami i winny być uważane za 
w pełni samodzielne jednostki wyznaniowe, nie poddane władzy biskupów i nie 
podlegające Kościołowi anglikańskiemu ani rządowi królewskiemu. Wbrew głów
nemu nurtowi purytanizmu, „separatyści” negowali związek porządków religijne
go i politycznego, głosząc w oparciu o zasadę tolerancji religijnej tezę o rozdzia
le Kościołów od państwa, nie pretendując do roli zwierzchników władzy cywilnej 
(jak Cartwright czy Travers), nie pragnąc zachowania prymatu monarchy nad jed
nym Kościołem narodowym (jak Richard Hooker) ani nie dążąc w kierunku wy
znaczanym za Kanałem Angielskim przez „polityków”.

Pierwszą wspólnotę odwołującą się do tak pojętego kongregacjonalizmu, kie
rowaną przez pastora Richarda Fitza, wykryto już w 1567 r. w Plumbers Hall, a jej 
przywódców uwięziono. Za twórcę kongegacjonalizmu uznaje się jednak innego 
pastora, Roberta Browne’a (ok. 1550-1633), który wespół z Robertem Harrisonem 
założył w 1580 r. w Norwich (hrabstwo Norfolk) separatystyczną gminę, rok póź
niej wyemigrował do Zelandii i tam opublikował dwie prace określające treść dok
tryny kongregacjonalistycznej (A Treatise of Reformation without Tarying for Anie 
oraz A Book which Sheweth the Life and Manners of All True Christians, b.m.w. 
1582). Browne twierdził, że religia łączy jednostkowe dusze z Bogiem, że Kościół 
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więź tę chroni i utwierdza, a władza polityczna, mająca „czysto świecki” charakter 
i korzystająca jedynie z „miecza doczesnego”, nie może rościć sobie pretensji ani 
do kontrolowania życia wewnętrznego Kościołów, ani - co ważniejsze, bo prze
ciwne opcji anglikanów i purytanów - do preferowania określonego Kościoła jako 
„państwowego” lub „oficjalnego”. Urzędnicy cywilni, w tym monarchowie, głosił 
Browne, nie zajmują się sprawami należącymi do Kościoła, lecz wyłącznie spra
wami świeckimi, są bowiem władcami świeckimi, co oznacza, że nie mają żadnej 
władzy nad Kościołem [...]; ich zadanie sprowadza się do kierowania państwem 
zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości zewnętrznej, zapewnienie mu dobrobytu 
i chwały przy pomocy nakazów, kar cielesnych i przymusu świeckiego wobec pod
danych. Ponieważ Kościół jest w państwie, oczywiście [także on] nie może unik
nąć ich nadzoru w sprawach dotyczących porządku i sprawiedliwości zewnętrznej, 
nie do władców świeckich należy jednak wybór religii dla poddanych i nie mogą 
oni przy pomocy ustaw i kar wprowadzać Kościołów pod przymusem ani zmuszać 
zwierzchników Kościoła do posłuszeństwa139. Kościół tworzą złączeni świętą ko
munią chrześcijanie poddani władzy Chrystusa, nieuznający innych zwierzchników 
nad swą samodzielną wspólnotą poza synodem nią zarządzającym; dany Kościół 
ewentualnie łączy się, lecz w pełni dobrowolnie, z innymi Kościołami w jeden 
Kościół ponadnarodowy. Polemizując z Cartwrightem, który w imieniu purytanów 
krytykował Kościół anglikański i wzywał do jego reformy, nie odmawiając mu wa
loru Kościoła Chrystusowego, Browne wskazywał na powinność opuszczenia przez 
„czystych i świętych chrześcijan” - purytanów Kościoła anglikańskiego i podjęcia 
dzieła budowy nowej wspólnoty, wolnej od nadzoru króla i niewywodzącej istnie
nia z jego woli. Fikcyjny w istocie Kościół państwowy gromadził przecież tych tyl
ko, którzy nie wierzą naprawdę, a jedynie „z przymusu”, tych zatem, którzy nie 
pragną należeć do prawdziwej wspólnoty wyznawców Chrystusa.

239 R. Browne, A Treatise of Reformation without Tarying for Anie, b.m.w. 1582, k.B 3 v, 
cyt. za: J. Lecler, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 357-358.

Koncepcja Browne’a, nawiązująca w pewnej mierze do propozycji zgłaszanych 
na kontynencie przez anabaptystów ostro krytykowanych przez Ponęta i Goodma- 
na, uznawana za kolejny po doktrynie Sebastiena Castelliona krok w kierunku uza
sadnienia tolerancji wyznaniowej z racji negowania dopuszczalności zmuszania ko
gokolwiek do członkostwa w Kościele, była jednak osobliwa: wbrew anabaptystom 
Browne nie uznawał władzy za złą, wbrew Castellionowi zaś nie odmawiał jej po
winności stosowania represji wobec bałwochwalców. Idąc raczej śladem Kalwina, 
Bezy i purytanów niż Castelliona, skłonny był uznać, że choć Słowo określa kry
teria bałwochwalstwa, to władza winna chronić prawdziwych chrześcijan podob
nie jak czynili królowie Izraela, którzy nie zmuszając jednostki do poddania się 
zwierzchnictwu gminy, po jej przyjęciu do gminy zyskiwali władzę karania śmier
cią tych, którzy „przestali szukać Boga”. *
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Mimo prześladowań i oskarżeń dotykających licznych kongregacjonalistów, 
Browne, a po nim londyński prawnik Henry Barrowe i Walijczyk John Penry 
(obaj powieszeni za zdradę w 1593 r.), wskazywali, że władca chrześcijański, dba
jący o jedność wyznaniową poddanych, może reformować Kościół, nadzorować 
jego pastorów, a nawet sądzić jego sprawy i prześladować przeciwników Słowa 
(szczególnie katolików), mimo że opowiadali się za „separacją” i to rozumianą 
na trzy sposoby: świętych i grzeszników, Kościoła i „państwa” oraz autonomicz
nych kongregacji lokalnych od scentralizowanej kontroli (sprawowanej tak przez 
duchownych, jak i przez świeckich)240. Browne uznawał, że prawo państwowe nie 
może normować kwestii religijnych, ale - pewny własnej prawdy - domagał się 
tolerancji tylko dla własnej kongregacji, wyłączał ją spod kontroli władzy świec
kiej, z jej rozwojem wiążąc nadzieję dobrowolnego stowarzyszenia się wszystkich 
„prawdziwych chrześcijan” pod opieką „prawdziwie chrześcijańskiego” władcy. 
W rezultacie nie był on bardziej tolerancyjny niż purytanie, nie zamierzał two
rzyć w pełni niezależnej od państwa wspólnoty wyznaniowej, a tylko przyspie
szyć reformę życia religijnego przez budowanie innego Kościoła niż anglikań
ski, Kościoła różnego od „fikcyjnego Kościoła państwowego” (z którym nadzieje 
wiązali prezbiterianie negujący głównie jego ustrój episkopalny), będącego nową 
a doskonałą wspólnotą241.

240 Zob. szerzej C. Morris, Political Thought In England..., s. 163-165.
241 Śladem twórców kongregacjonalizmu podążali przede wszystkim Henry Jacob (1563- 

-1624) i John Robinson (ok. 1575-1625), także nieoptujący za ścisłym rozdziałem państwa od 
Kościoła i przyznający władcy świeckiemu uprawnienia w zakresie „likwidowania bałwochwal
stwa”. Z czasem zwolennicy kongregacjonalizmu włączyli się w szerszy ruch independentów 
i w tej szerokiej koalicji występowali przeciwko prezbiterianizmowi, który stał się religią panu
jącą kosztem anglikanizmu. Nadal łączyli postulat wolności sumienia z podkreślaniem funkcji 
państwa w zakresie prześladowania ateistów i „papistów”, nie godząc się na rozdział państwa od 
Kościoła; tylko John Goodwin (1594-1665) konsekwentnie rozwijał koncepcję Kościoła zaryso
waną przez Browne’a w okresie rządów prezbiterian i Olivera Cromwella, żądając ograniczenia 
kompetencji władzy świeckiej do „sfery publicznej”, wymagając od niej zagwarantowania ładu 
publicznego i poszanowania pełnej autonomii Kościołów, odmawiając jej nawet prawa do po
dejmowania - jak za czasów Cromwella - utrzymanych w duchu irenizmu prób opracowania 
wspólnej podstawy doktrynalnej dla wszystkich grup chrześcijańskich. Stronnik erastianizmu 
John Selden, ale także baptyści - John Smyth (ok. 1550-1612), Thomas Helwys (ok. 1550-1616), 
a zwłaszcza Roger Williams (ok. 1604-1681) - i właśnie Goodwin, ale już nie Locke, wiele za
wdzięczający wczesnym kongregacjonistom, tworzą grupę myślicieli angielskich sprzyjających 
idei pełnej wolności religijnej, przyznawanej nawet katolikom, konsekwentnego rozdziału pań
stwa od Kościoła, oraz uznania tego ostatniego za pewien rodzaj prywatnego stowarzyszenia 
(zob. szerzej C. Burrage, The True Story of Robert Browne, London 1906; H. M. Davies, 
The English Free Churches, Oxford 1952; H. M. Dexter, The Congregationalism of the last 
three hundred Years, New York 1880; D. Horton, Congregationalism. A study in church po
lity, London 1952; R. T. Jones, Congregationalism in England, 1662-1962, London 1962; 
A. Peel, The First Congregational Churches, Cambridge 1920; F. J. Powiekę, Essentials of 
Congregationalism, London 1899, oraz M. Watts, The Dissenters, Oxford 1978).
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Powszechnie uznaje się, że Browne, jak na kontynencie m.in. Castellion, na
leżał do nielicznej grupy myślicieli, którzy u schyłku XVI w. traktowali tolerancję 
jako obowiązek każdej jednostki, wymagając nawet, by „tolerancyjne usposobie
nie umysłu” stanowiło ideał jej życia, niezależnie od religii akceptowanej przez 
jednostkę. Jego orientacja nie była jednak wspólna z prezentowaną przez francu
skich „polityków” z lat 60. i następnych, którzy kojarzyli ideał tolerancji z potrze
bą trwania państwa, a nie swobody wyboru wyznania przez jednostkę i uznawa
nia za wartościowy każdego z wyborów. O ile Browne żądał tolerancji „w imię 
religii jednostki”, swobody sumienia indywidualnego, uznając zarazem Kościół 
za niewidzialną wspólnotę prawdziwych wyznawców Chrystusa, wychodząc od 
strony jednostki i z nią wiążąc dzieło wznoszenia „niewidzialnego Kościoła świę
tych” w świecie grzeszników, o tyle „politycy” negowali w istocie znaczenie religii 
w „sferze politycznej”, wychodząc jakby „od drugiej strony”, bo akcentując pro
blem ograniczenia „sfery władzy doczesnej”; o ile Browne żądał zakreślenia granic 
aktywności państwa w imię zachowania uprzednio wskazanej niezależności sumie
nia jednostkowego i „Kościoła świętych”, o tyle „politycy” chronili państwo, ład 
i jedność narodową, umożliwiając swym następcom (i władcom) dzieło zniesienia 
tolerancji bez poważniejszych przeszkód; o ile Browne, krytyczny wobec biskupów 
henrycjańskich i elżbietańskich jako korzystających z „miecza świeckiego” w dzie
le umacniania jednolitej wiary kontrolowanej ostatecznie przez piastunów władzy 
świeckiej, ustanawiając podstawy dla ewentualnej dalszej rozbudowy „sfery pry
watności”, o tyle „politycy” kładli raczej akcent na potrzebę umocnienia władzy 
świeckiej, choć w „okrojonej” sferze, nieobejmującej zagadnień religijnych; o ile 
Browne, a jeszcze wyraźniej Penry, eksponował „dobrowolność” przynależności do 
Kościoła świętych, przenosząc ją na rozważania dotyczące istnienia „całości poli
tycznej”, o tyle „politycy” nie podzielali tego kierunku, dążyli do umocnienia scen
tralizowanego „państwa” jako zespołu instytucji zdolnych zagwarantować pokój. 
Fakt, iż motywem przewodnim analiz i działań „polityków” był swoiście pojęty 
oportunizm i potrzeba zachowania tylko jedności „całości politycznej” uosabianej 
przez monarchę sprawiał, że poparcie, jakiego udzielali autorytetowi królewskie
mu wykluczało jednak możliwość obrony jakiejś dziedziny życia publicznego jako 
zupełnie nietykalnej dla woli władcy. Nie ich tedy sposób myślenia, lecz raczej 
teoria kongregacjonalisty Browne’a, przejęta w pewnej mierze przez independen
tów, Olivera Cromwella i Johna Miltona, miała się stać fundamentem tzw. nowo
żytnej teorii tolerancji, rozwijanej następnie - w związku z koncepcją naturalne
go uprawnienia - przez takich myślicieli, jak Locke, Hoadly i Warburton, a także 
przez osiemnastowiecznych wigów. Tytuł pamfletu autorstwa Hoadly’ego Common 
Rights of Citizens jednoznacznie ujawnia ideę nowożytną i zapowiada zniesienie 
wszelkich, tak typowych dla czasów Tudorów, „testów prawomyślności religijnej”, 
wykluczanych również przez kongregacjonalistów, nakazujących rozpatrywać rela
cję między państwem i Kościołem z punktu widzenia jednostki swobodnie wybie
rającej wyznanie dzięki posiadaniu już „sfery prywatności”, wolnej od ingerencji 
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ze strony władzy świeckiej, której aktywność winna się zamknąć w wyznaczanej 
na sposób negatywny „sferze politycznej”, gdyż nie ma ona żadnego autorytetu 
(authority) proroków, kapłanów ani duchownych2*1.

242 Zob. szerzej interesujące rozważania C. Morrisa, Political Thought in England..., 
s. 168-170. Na marginesie, przywołajmy raz jeszcze w naszej pracy rozumowanie wpływowe
go do dziś w brytyjskiej literaturze J. N. Figgisa (Studies of Political..., s. 136-139): Kościół 
był pierwszym i ostatnim immunizowanym, sekty zaś były pierwszymi libertarianami, choć 
raczej wbrew sobie. Dwa „ciała religijne”, Kościół katolicki i prezbiterianie, które najmocniej 
broniły w Anglii elżbietańskiej „uprawnień człowieka”, a ostatecznie wolności indywidualnej, 
broniły przecież niezależności sfery życia prywatnego, choć w krajach podobnych Szkocji, 
gdzie rząd był obojętny, oziębły i słaby, prezbiterianizm próbował sprawować władzę central
ną. Tymczasem we Francji, gdzie miało miejsce długie napięcie między dwoma ugrupowaniami, 
oba zostały zmuszone przez okoliczności do wypracowania teorii wolności politycznej, będącej 
rodzicem zwycięskiej doktryny roku 1688, a przez Locke’a i jego następców przeniesionej aż do 
roku 1789. Co więcej, nawet gdy we Francji zatriumfował absolutyzm znalazł się człowiek za
interesowany odwołaniem edyktu nantejskiego i jednoczesnym nałożeniem karbów na wpływy 
papieskie w imię obrony państwa. Ludwik XIV, mający obrońcę w Bossuecie, pomimo szumnej 
deklaracji z 1682 r., został uderzony przez władzę duchowną, nie obronił wolności gallikańskiej 
przeciwko ultramontańskiej ortodoksji, także jego postępowanie, postępowanie najstarszego 
syna Kościoła, zostało skorygowane przez „papieża-ojca”; nawet arcychrześcijański monarcha 
pojął, że jego tytuł był uwarunkowany niewypowiedzianą umową, której nie był w stanie obalić. 
Żaden triumf papiestwa - być może poza tym, jakie papież Leon XIII odniósł nad Bismarckiem 
- nie był większy niż Innocentego XII nad „królem-słońce”, grand monarque. Napięcia związa
ne z Reformacją pchnęły naprzód ogólną teorię rządu, nakazującą nałożyć ograniczenia na ab
solutyzm oraz poszukiwać sposobów odrodzenia starych instytucji, które mogły być użyte jako 
środki kontrolowania monarchii. „System kalwiński” był różny od luterańskiego, anglikańskiego 
i rzymskiego, miał bowiem charakter republikański, jeśli nie demokratyczny, nie bronił indywi
dualności, oligarchii i tyranii, lecz oponował w teorii przeciwko wpływowi świeckiemu i z uwa
gi na metodę przeciwko władzy monarchicznej. Dlatego stał się on we Francji, Niderlandach 
i Szkocji bazą dla myśli i praktyki nowoczesnej wolności. O tym, że mógł być wykorzystany 
w inny sposób świadczy nie tylko przykład Genewy rządzonej przez Kalwina, ale także zacho
wanie episkopatu szkockiego po 1689 roku. Jeszcze Jakub I był słusznie niezadowolony z tego 
systemu jako krępującego jego wolność, bowiem organizacja szkockiego prezbiterianizmu, za
pożyczona z Francji, przygotowywała drogę dla rządów ludu (co ma ilustrować historia Francji 
z epoki wojen religijnych). Wolność jest tedy „rezultatem religijnego współzawodnictwa”, opie
rającego się tendencjom monarchicznym; mowa jednak nie o wolności w sensie abstrakcyjnym, 
ale w sensie Dicey’a, jako o zespole legalnych uprawnień do swobodnej dyskusji i pracy, ko
rzystania ze swego ciała i życia, nie bycia bezprawnie opodatkowywanym, wreszcie w pewnym 
zakresie do kontroli legislatywy i egzekutywy. Same pojęcia nie były nowe; to, co było nowego 
w wieku XVI, to moc sił występujących przeciwko nim. Destrukcja sił prących ku anarchii była 
w istocie jednoczesną destrukcją sił optujących za wolnością, tak sił korzystających z przywile
jów feudalnych, jak i sił opierających się na uprawnieniach municypalnych. Nawet prawo kano
niczne i teoria cesarstwa nie uznawały państw za suwerenne, omnipotentne i unitarne, nie było 
to bowiem możliwe w wiekach średnich (chyba że w marzeniach niektórych kanonistów). Prawo 
cywilne triumfowało, warunki dla pełnej teorii suwerenności istniały; realne było też niebezpie
czeństwo, że „odkrycie” władzy niezwiązanej przez prawo, lecz prawo ustalającej, może pocią-



Nie tylko monarchomachowie 483

Zwolennicy obu kierunków w łonie purytanizmu poddani zostali prześlado
waniom już za czasów Elżbiety I; niektórzy wybrali emigrację, inni zostali strace
ni. Ich wspólnym, krytycznym w opinii obrońców Kościoła anglikańskiego prze
świadczeniem pozostawało to, które głosiło, że w Piśmie określone zostały nie 
tylko podstawy doktrynalne, ale i kształt Kościoła chrześcijańskiego oraz powinna 
forma sprawowania w nim zarządu. Proponowana „forma zarządu”, ukazana przez 
Traversa w Explicatio, opierała się na tezie, że Chrystus przekazał pełnię władz
twa nie św. Piotrowi ani - choćby mimo apostolskiego pośrednictwa - władcom 
świeckim, ale jedynie zgromadzeniu wybranych przez Jego wyznawców pasto
rów i starszych w parafiach, prowincjach i kraju, i dlatego nieuwzględnianie pozy
cji „świeckich starszych” w zarządzie sprawami Kościoła jest, zgodnie z ujęciem 
Cartwrighta, rebelią przeciwko Bogu. Jedynie zgromadzenie o takiej strukturze, 
w żadnym zaś razie papież, świecki monarcha lub hierarchowie anglikańscy, miało

gnąć za sobą pojawienie się władzy tyrańskiej, jakiej dotąd nie znano (to był powód, dla którego 
sformułowano wówczas teorię monarchii ograniczonej i prawa publicznego, która przeszła od 
wigów i Grotiusa do Europy XVIII w., korzystającą w pierwszej kolejności z motywów religij
nych, czyniącą motyw uprawnień cywilnych wtórnym jedynie środkiem do celu, uzasadniającą 
opór z pobudek wyższych niż czysto utylitarne, odwołującą się do koncepcji umowy jako funda
mentu państwa, sięgającą po koncepcję prawa natury „starszego” niż prawo stanowione, wresz
cie krytykującą teorię prawa jako arbitralnego rozkazu nieodpowiedzialnego suwerena w powią
zaniu z teorią prawa jako „głosu rozumu, harmonii świata”, niebędącego wypływem autorytetu 
państwa). Wspominany już Dicey pokazał ongiś, jak niepewna jest roślina wolności zasadzona 
na podłożu czysto utylitarnym, ujawniając niebezpieczeństwa tkwiące w liberalizmie Benthama 
dla samego liberalnego indywidualizmu, pokazując, co dzieje się w sytuacji wyrugowania z po
lityki wszystkich pojęć związanych z przyrodzonymi uprawnieniami i oparcia żądania wolności 
na gruncie czystej użyteczności, która - jak się zakłada - jest sama przez się oczywista, ujawnia
jąc wreszcie, że benthamizm przygotowuje drogę rozwojowi absolutyzmu państwa i wzmacnia 
łańcuchy kolektywizmu. W wiekach średnich wolność zależała od podziału władzy między pa
nów i wasali oraz między władzę duchowną i świecką, w epoce koncyliamej od rywalizujących 
papieży, w wieku XVI zaś mogła istnieć dzięki temu, że jedność polityczna (zawsze zmierzająca 
do uniformizacji) została złamana wskutek napięcia między protestantami i katolikami, lutera
nami i kalwinistami, anglikanami i purytanami; dzięki temu, że żadna z grup wyznaniowych nie 
była w stanie w pełni usunąć ze sceny innych grup możliwe się stało ostateczne zwycięstwo 
tolerancji wyznaniowej w Anglii w roku 1688. Gdyby Jakub II Stuart nie rnusiał współzawodni
czyć z anglikanami, mógłby wprowadzić uniformizm podobny do tego, jaki istniał za panowa
nia Ludwika XIV (tamże, s. 142). W szesnastowiecznej Szkocji reformacja zaowocowała wol
nością ludu mimo sprzeciwu monarchii, niekiedy wręcz prześladującej ją. W Anglii natomiast 
reformacja pomagała rozwojowi władzy królewskiej aż do czasu, gdy niezadowolenie z postę
powania Elżbiety spowodowało wystąpienie purytanów o dążeniach prezbiteriańskich (należy 
jednak pamiętać także o tym, że jeszcze Anglia Jerzego III była podobna do Francji Ludwika 
XIV, zwłaszcza gdy mowa o ochronie uprawnień nawet do wolności osobistej, swobody dysku
sji, wolności od bezprawnego opodatkowywania czy własności; Jerzy III, jak Ludwik XIV i Fi
lip II, był prawdziwym monarchą narodowym, reprezentującym najbardziej reakcyjne przesądy 
poddanych posiadaczy, władcą prawdziwie scentralizowanego, nieznanego w wiekach średnich 
państwa (tamże, s. 142-144).
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decydować o jego organizacji i orzekać o treści doktryny wyznawanej przez człon
ków Kościoła jako złożone z ludzi ich znających, zdolnych zatem do ich rzeczywi
stej reprezentacji. Zgromadzenie to, zwane najczęściej konsystorzem, miało posia
dać nie tylko uprawnienie do ekskomunikowania negujących normy obowiązujące 
w „prawdziwym Kościele Chrystusa”, ale także bardziej kontrowersyjne uprawnie
nie do stosowania przymusu i karania występnych. Ten element doktryny dyscypli- 
narian wykluczał pretensje władców świeckich w sferze, którą spod kompetencji 
Kościoła wykluczali nawet zwolennicy hierokratyzmu; bez wątpienia, zmierzał on 
w pewnym sensie w kierunku podobnym do przyjętego przez zwolenników kró
lewskiego absolutyzmu, czynił to jednak niejako „od drugiej strony”: o ile bowiem 
anglikanie, identyfikując Kościół ze wspólnotą polityczną, kładli raczej nacisk na 
drugi element, ogniskując namysł na władzy politycznej zdolnej prowadzić pod
danych w powinnym kierunku, o tyle dyscyplinarianie-prezbiterianie skłonni byli 
eksponować element pierwszy, upodabniając państwo do Kościoła przez siebie 
konstruowanego, wymagając dostosowania organizacji politycznej do organizacji 
eklezjalnej i wyprowadzania prawa stanowionego z treści Objawienia. O ile pierw
si czynili „oficjalny Kościół” narzędziem politycznego oddziaływania, znajdując 
w nim podstawę jedności królestwa i fundament jego religijnej legitymacji, o tyle 
drudzy odwracali tę relację, a uznając, że każde królestwo chrześcijańskie jest kró
lestwem Chrystusa (regnum Christi) upodabniali je do Kościoła albo czynili instru
mentem Kościoła.

Zestawienie to miało poważne konsekwencje nie tylko dla ustalenia relacji 
między Kościołem i państwem, ale także dla relacji władzy politycznej i stano
wionego przez nią prawa do wspólnoty jej poddanych i prawa Bożego. Jeśli, jak 
sądzili prezbiterianie, powinny kształt państwa można ustalić w oparciu o treść 
Objawienia, wówczas aktualna jego konstytucja poddana być winna krytycznej 
ocenie z punktu widzenia owej treści; jeśli ponadto reguły postępowania każdego 
wyznawcy Chrystusa ustalić można w oparciu o Objawienie, wtedy treść prawa 
stanowionego z konieczności znajduje źródło w Objawieniu i żadna norma statu
towa czy należąca do common law nie zostanie zachowana w razie sprzeczności 
z orzeczeniem Objawienia. Już nie rozum przyrodzony bowiem, choćby praktycz
ny rozum czerpiący z bogatego doświadczenia wspólnotowego, miał więc orze
kać o treści norm prawnych; tego rodzaju walor zyskiwała wola członków konsy- 
storza, powodowana przez ich intelekt „iluminowany” przez Objawienie. Jednak 
zmianie ulegało nie tylko źródło prawa i władza orzekająca o jego treści, ale tak
że funkcja ładu prawnego: prawo nie ograniczało się już do porządkowania „ze
wnętrznych” tylko zachowań jednostek, lecz zyskiwało walor pozytywny, skoro 
miało „prowadzić ludzi do zbawienia”.

To ujęcie, nieobce przecież Tudorom, będzie też istotne dla Jakuba I Stuarta, 
nie tylko świadomego doświadczeń szkockich, gdzie władał jako Jakub VI, ale 
i uwzględniającego założenia przeciwne prezbiterianom. Jego spór z purytanami 
i prawnikami common law rozgorzeje w XVII stuleciu, zapowiadany jest jednak 
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już za Tudorów i łączy się z podnoszonym wówczas pytaniem: kto jest człowie
kiem Boga, kto jest władny rozpoznać treść prawa Bożego i wyprowadzić z nie
go normy statutowe? Pytanie to wiązało się w wielkiej mierze z problemem istoty 
Kościoła, bowiem wbrew tezie powtarzanej zwłaszcza przez Cartwrighta, iż każda 
parafia stanowi „partykularny Kościół”, większość purytanów była przeświadczo
na, że ich Kościół jest narodowy, pokrywa się ze wspólnotą polityczną i winien 
zastąpić oficjalny Kościół Anglii, w którym zachowało się zbyt wiele elementów 
katolickich. Przeświadczenie to wprowadzało po raz kolejny na plan pierwszy kwe
stię organu decydującego o treści norm obowiązujących w Kościele-wspólnocie 
politycznej, a w związku z ustaleniami dotyczącymi właściwego kształtu Kościoła 
skłaniało do tezy wyrażonej w Second Admonition, że parlament winien reformo
wać państwo zgodnie ze Słowem Bożym, ustanawiać prawo nietolerujące żadnych 
sekciarzy ni heretyków, dbając o to, by w Anglii był jeden Kościół wzmacniają
cy jedność królestwa, a niemający nic wspólnego z dawnym Kościołem zarów
no w kwestii doktryny, jak i organizacji. Po raz kolejny wracał też problem rela
cji między Kościołem i wspólnotą polityczną, identyfikowanych przez Whitgifta, 
krytykowanego przez purytanów, którzy jednak rozróżniali je tylko pozornie, sko
ro określając zadanie Kościoła jako prowadzenie duszy, wewnętrznej strony czło
wieka, zadanie zaś państwa jako kierowanie ciała, wszak oba podporządkowywa
li temu samemu celowi - zbawieniu; w końcu narodowy synod miał kontrolować 
duszę, ale miał być wybierany nie przy użyciu „mechanizmu demokratycznego”, 
dającego prawo głosu zarówno prawym, jak i nieprawym, ale w akcie elekcyjnym, 
w którym uczestniczyliby jedynie prawi; o ich prawości decydować miały zgroma
dzenia parafialne i prowincjonalne wybierające reprezentantów na synod, któremu 
miał być podporządkowany rząd cywilny. Choć prezbiterianie, podobnie zresztą jak 
kongregacjonaliści, tyle że daleko mniej konsekwentnie, zaczynali od głoszenia za
sady rozdziału państwa i Kościoła, zwykli wieńczyć swe rozumowanie, jak Kalwin 
i Knox, identyfikacją obu wspólnot i postulatem sycenia norm prawnych regułami 
znajdowanymi w Objawieniu, których treść ustalać miał synod narodowy. Dlatego, 
choć w ich pismach spotyka się uznanie dla królewskiej supremacji w Kościele na
rodowym, jego sens jest odmienny niż w pismach absolutystów, odmienny też niż 
w pismach pozostawionych przez Hookera, które mówią, że król nie może rościć 
pretensji do sprawowania jurysdykcji kościelnej, nie może tedy rządzić Kościołem, 
a raczej winien być posłuszny ustaleniom synodu: pastorom i starszym reprezen
tującym Kościół, a przypominającym starotestamentowych proroków znających 
treść „rzeczywistego”, sprawiedliwego prawa Bożego. Podobnie jak wszyscy inni 
członkowie Kościoła, król mógł podlegać ekskomunice243, jeśli zapominał, że jego 
władztwo zależy od Kościoła, ma służyć realizacji Słowa, niepoddającego się żad

243 Wspomina o tym wprost zarówno Cartwright (w pierwszej i drugiej odpowiedzi udzielo
nej Whitgiftowi), jak i Barrow (zob. J. W. Allen, A History of Political Thought..., s. 220).
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nej „bieżącej polityce”244. W opinii prezbiterian, analogicznej zresztą do opinii 
współczesnych katolików angielskich, na ekskomunikę narażała się także Elżbieta i 
członkowie jej parlamentów, oskarżani o ustanawianie antychrześcijańskich, bo nie
zgodnych z treścią Objawienia, norm, które w istocie pozbawione były mocy wią- 
żącej nade wszystko z racji słabości źródła (wola ludzi powodujących się „miarami 
użyteczności dla wspólnoty politycznej”, a nie bezwzględnie wiążącym Słowem). 
Autorzy takich norm, jak królowa Maria Stuart w Szkocji Knoxa lub królowa 
Maria Tudor w Anglii Ponęta i Goodmana, nie tylko narażali się na potępienie, ale 
również - paradoksalnie - przyczyniali się do popularyzacji argumentów na rzecz 
czynnego oporu. O ile u Szkotów argumenty te będą częste (o czym przekonamy 
się, śledząc treść „Aneksu” do niniejszego tomu), o tyle u elżbietańskich Anglików 
pojawiać się będą zupełnie wyjątkowo: nie człowiek, ale raczej Bóg winien wymie
rzyć karę piastunowi organu stanowiącego normy pozbawione waloru prawnego. 
W tym względzie angielscy purytanie spotykają się bardziej z absolutystami swoich 
czasów niż ze szkockimi współwyznawcami, skoro przekonują za Cartwrightem, że 
posłuszeństwo władcy jest w danych okolicznościach powinnością wymaganą nie 
przez politycznego zwierzchnika, ale przez samego Boga. Elżbietańscy dyscyplina- 
rianie (prezbiterianie) honorują posłuszeństwo wobec władcy politycznego mimo 
stanowienia przez niego norm pozbawionych waloru prawnego, jak się wydaje, nie 
przewidując jeszcze możliwości zniesienia istniejącego ustroju, choć wiążąc z mo
narchami nadzieję na stopniowe wprowadzanie rozwiązań przybliżających Kościół- 
państwo do ideału znajdowanego w Objawieniu i wymuszanie respektu dla norm 
wyprowadzanych ze Słowa Bożego przez użycie „miecza świeckiego” przeciwko 
ekskomunikowanym wyznawcom „fałszywych religii”. Jednak wiążąc nadzieje 
z monarchami, inaczej niż za Henryka VIII, nie oddają im Kościoła jako narzędzia 
dla realizacji ich „czysto politycznych” zamiarów, lecz czynią ich „zbrojnym ra
mieniem prawdziwego Kościoła”; nie zwierzchnikami Kościoła władnymi ustalać 
treść doktryny, sprawować jurysdykcję i udzielać uprawnień władczych organom 
kierującym Kościołem, lecz wyłącznie jego instrumentami; gdy dwie wizje połączą 
się wkrótce za Stuartów, Kościół-państwo będzie oddawany już to w dyspozycję 
króla, już to w dyspozycję parlamentu zdominowanego przez purytanów, a różnice 
kierunków przez ich przyjmowanych znajdą odzwierciedlenie również w przemia
nach politycznych, jakich doświadczy Anglia XVII w.

244 Kwestia relacji Słowo Boże-bieżąca polityka jest głównym przedmiotem sporu Cart- 
wrighta z Whitgiftem, omawianego m.in. przez J. W. Allena (tamże, s. 221, wraz z przytoczony
mi tam cytatami z pism obu polemistów).



VI

MIĘDZY LOJALNOŚCIĄ A OPOREM, 
czyli o stanowiskach katolików

1. Śledząc publikacje poświęcone dziejom intelektualnym szesnastowiecznej 
Anglii, można odnieść wrażenie, że różnice dzielące rzymskich katolików, angli- 
kanów i purytanów w zakresie teologii i eklezjologii uniemożliwiały podobień
stwa w zakresie refleksji politycznej1 2. Prześladowania prowadzone przez kolejnych 
władców opowiadających się po jednej ze stron, zwłaszcza wahania króla Henryka 
VIII, korzystającego z rad zarówno katolików, jak i protestantów, niepowstrzy- 
mującego się jednak przed skazywaniem na śmierć i jednych, i drugich, potęgują 
to wrażenie. Warto jednak pamiętać, że w najważniejszym bodaj sporze dla ów
czesnej umysłowości, dotykającym kwestii wolności sumienia jednostki, wszyscy 
głosili zgodnie, że ta „władza jednostki” jest niezależna i jako taka zasadniczo nie 
powinna podlegać niczyjemu dyktatowi. Zwolennicy każdego z wyznań uznawa
li też potrzebę istnienia ładu przyjmowanego przez sumienia jednostek w sposób 
wolny, służącego zarazem każdej z nich i wspólnocie, do której należały. Wreszcie 
rebelia polityczna, idee demokratyczne i równanie społeczne były potępiane przez 
wszystkich. Dostrzegając problematyczność tego stwierdzenia w związku z anali
zowanymi uprzednio wystąpieniami radykalnych myślicieli protestanckich w la
tach 50. XVI w., uwzględnijmy i to stwierdzenie, że różnice opinii na temat ładu 
społecznego, które miały podzielić [społeczeństwo angielskie] pod koniec XVI w., 
dotyczyły nie tyle celów, ile środków, cele bowiem pozostały te same i u teoretyków 
doby Tudorów, i u myślicieli czasów Stuartów, choć proponowane były różne drogi 
prowadzące do ich realizacji1.

1 Zob. np. P. Milward, Religious controversies of the Elizabethan age, London 1977, s. 79.
2 C. Morris, Political Thought in England. Tyndale to Hooker, Oxford 1953, s. 11.

Źródeł sporów toczonych przez Anglików pod koniec panowania Tudorów na
leży się jednak doszukiwać już w okresie poprzedzającym reformację, bo w późno
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średniowiecznym antyklerykalizmie i krytykach humanistów, których owocem był 
postulat osłabienia „hierarchicznego konserwatyzmu” społeczeństwa średniowiecz
nego i oparcia się na „zreformowanej etyce”. Jednym ze znaków zmiany miało być 
wyeksponowanie przez protestantów wyjątkowej i „stanowiącej” roli sumienia, za
znaczanej już w Erazmowej „etyce społecznej”, która - zgodnie z przekonaniem 
przedchrześcijańskich myślicieli klasycznych - opierać się winna na przekonaniu, 
iż rzeczypospolita rozwija się nie tyle za sprawą władców stosujących przymus, 
ile dzięki cnotom wszystkich (lub możliwie wielu) jej członków. Wspólnota miała 
być „reformowana od dołu”, przez przemianę zachowań indywidualnych, a nie „od 
góry”, przez stosowanie przymusu, zatem przez kształcenie charakterów raczej niż 
narzucanie jednostkom rozwiązań, przez „przemianę wewnętrzną” bardziej niż wa
runkowaną z „zewnątrz”. W obliczu stwierdzenia, iż celem humanistów było [zbu
dowanie] społeczeństwa bożego (godly society), rzeczpospolitej wolnej od nieładu 
i pozbawionej napięć, w której porządek zapewniają decyzje prawidłowo ukształto
wanych sumień jednostek, teza o kontynuowaniu przez protestantów dzieła pierw
szych humanistów może jednak wydawać się problematyczna. Wszak Erazm i na
śladujący go katoliccy humaniści uznawali za dobrego człowieka tego, kto wiódł 
przykładne życie kierując się przykładem Chrystusa i naukami moralnymi starożyt
nych, podczas gdy protestanci nieodmiennie kojarzyli dobrego człowieka z odku
pieniem dokonanym przez Chrystusa, uwzględniając jednak znaczącą rolę środków 
dostępnych władcom świeckim i przekonując - dostrzegliśmy to już u Tyndale’a 
kształtującego podstawy ich stanowiska - o potrzebie uzupełnienia wychowania 
przez aktywną, choć być może jedynie negatywną działalność władców świeckich3.

3 M. Todd, Christian Humanism and the Puritan Social Order, Cambridge 1987, s. 177- 
-178. Optymizm wczesnych humanistów zwierał się z pesymistycznym oglądem upadłej mo
ralnie i intelektualnie jednostki, co problematyzuje tezę głoszoną w literaturze o kontynuowaniu 
dzieła erazmian jedynie przez myśl protestancką.

4 Zob. szerzej C. Morris, Political Thought in England..., s. 56.

Podejmując próbę przedstawienia stanowisk raczej niż stanowiska zajmowane
go przez katolików angielskich wobec kluczowych kwestii dla myśli politycznej 
doby Tudorów, Przypomnijmy, że Thomas Morę i Thomas Elyot, Reginald Pole 
i Thomas Starkey, mający władzę papieża - wbrew tendencji organizującej myśle
nie protestantów - nie za „zjawisko czysto historyczne” ani (tym mniej) „czysto 
polityczne”, lecz za zwierzchnictwo posiadające proweniencję Boską, gwarantują
ce jedność Kościoła Chrystusowego i świadczące o jego tożsamości4, należeli do 
Kościoła rzymskiego i że liczni wspominani uprzednio autorzy w nim otrzymali 
przynajmniej sakrament chrztu. Przywoływani humaniści współkształtowali za
tem stanowisko przynajmniej części katolików angielskich, świadomych nie tylko 
roli sumienia jednostki, ale i potrzeby odnalezienia ładu zapewniającego pokojowe 
współżycie jednostek w ramach jednej, stabilnej rzeczypospolitej, opartej na spra



Między lojalnością a oporem 489

wiedliwości i miłości, zgodnej z wymaganiami rozumności rozpoznawalnej bez 
odwoływania się do Objawienia. Znakomita większość katolików za Henryków VII 
i VIII wciąż pozostawała przy tradycyjnym oglądzie uwzględniającym orientację 
hierokratyczną, eksponującym zwierzchnictwo papieża wobec władców świeckich; 
ich sprzeciw wobec działań podejmowanych przez króla na przełomie lat 20. i 30. 
XVI w. był jednak niemal niedostrzegalny głównie z powodu niejednoznacznego 
stanowiska zajmowanego przez papiestwo, zgodnie z dominującym oglądem jedy
ną instancją, która posiadała tytuł do sprzeciwiania się świeckiemu władcy rzeczy- 
pospolitej należącej do wspólnoty chrześcijańskiej. Nieobecność lub przynajmniej 
stosunkowo niewielka siła sprzeciwu była zatem spowodowana nie tyle lub przy
najmniej nie tylko ewentualnym zagrożeniem dla życia i wolności stawiającej opór 
jednostki (o czym przekonali się nawet ci, którzy - jak More i Fisher - stawili opór 
bierny w imię wolności sumienia), ale także przeświadczeniem o nieprawości sta
wiania oporu piastunom świeckiej władzy mającej wszak Boską proweniencję bez 
uprzedniego wezwania sformułowanego przez papieża5.

5 Przyjmuje się też, że większe oburzenie katolików, którzy przez kilka dekad stanowili 
przecież większość społeczeństwa angielskiego, wywoływały działania Edwarda VI niż Henryka 
VIII; że z kolei rządy królowej Marii nie spełniły ich oczekiwań, tak że w 1559 r. ich stanowisko 
nie różniło się znacząco od zajmowanego trzydzieści lat wcześniej, w roku narodzin angielskiej 
odmiany „protestantyzmu”, gdy nie podjęli poważniejszej debaty świadomi znaczenia i popular
ności nastrojów krytycznych wobec papiestwa i katolickich państw Europy. Jednak rozwijając 
swą krytykę, kierowaną dopiero przeciwko działaniom Elżbiety I, katolicy mieli przyjmować - 
jak stwierdza nie tylko J. W. Allen -punkt widzenia bardziej kosmopolityczny niż angielski, przy 
czym orientacja tych spośród nich, którzy pozostali w kraju, coraz bardziej różniła się od nasta
wienia pozostających poza krajem (J. W. Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth 
Century, London 1928, s. 200).

6 Reginald Pole, urodzony w marcu 1500 r. na zamku Stourton (Staffordshire, Anglia) jako 
syn Sir Richarda Pole’a i Margarety Plantagenet, córki Jerzego, księcia Clarence, brata kró
la Edwarda IV. Od początku swego panowania Henryk VIII okazywał względy jego rodzinie, 
w 1513 r. nadając jego matce tytuł księżnej Salisbury jako zadośćuczynienie za egzekucję jej 
jedynego brata Edwarda, earla Warwick, za panowania Henryka VII, zaś w 1516 r. uczynił ją od
powiedzialną za wychowanie księżniczki Marii. Pole kształcił się przez kilka lat w Charterhouse 
u kartuzów w Sheen, przybywając na dalsze studia do Oksfordu w wieku 12 lat. Już trzy lata 
później uzyskał stopień naukowy, a przeznaczony do stanu duchownego - choć nigdy święceń 
nie przyjął - otrzymywał prebendy (m.in. w 1518 r. został dziekanem kościoła kolegialnego 
w Wimbome). W 1521 r. udał się na studia do Padwy (gdzie uczył w tym czasie m.in. Anglik 
Lupset); po wizycie w Rzymie w 1526 r. wrócił do Anglii w następnym roku, kontynuując stu
dia w zakonie kartuzów w Sheen i obejmując godność dziekana Exeter. Wkrótce Pole udał się na 
dalsze studia do Paryża, jednak w związku z próbą unieważnienia pierwszego małżeństwa kró
la, choć zajmował niezdecydowane stanowisko w tej kwestii, został wezwany do Anglii, gdzie

2. Z grona humanistów wychodził najbardziej czytelny protest przeciwko dzia
łaniom Henryka VIII. Reginald Pole6, wykształcony głównie na włoskich wzor
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cach i świadom egzekucji dwóch przeciwników dążeń króla Henryka VIII: More’a7 
i Fishera, otwarcie głosił w Pro ecclesiasticae unitatis defensione (dziele znanym

po śmierci Wolsey’a, król zaproponował mu stolec arcybiskupa Yorku lub biskupa Winchester, 
by zyskać jego przychylność. W rozmowie z Henrykiem, Pole argumentował jednak przeciwko 
planom króla, wkrótce zaś przedstawił swe racje w traktacie napisanym w 1531 r., a dzięki po
wstrzymaniu się przed ich upublicznieniem uzyskał na początku 1532 r. zgodę króla na wyjazd 
najpierw do Awinionu, a następnie do Padwy (druga wizyta we Włoszech), gdzie zbliżył się do 
Gaspara Contariniego, wkrótce kardynała i przywódcy reformatorskiego skrzydła w Kościele 
rzymskim, oraz do grupy włoskich benedyktynów. Gdy w 1534 r. Henryk VIII zerwał ostat
nie więzi łączące Anglię z Rzymem, Pole - w odpowiedzi na namowy króla i swego kapelana 
Starkey’a - zajął stanowisko w kwestiach zgodności z prawem Bożym małżeństwa z wdową po 
bracie oraz zwierzchnictwa papieskiego. W 1536 r. ukończył bodaj najbardziej znane swe dzie
ło (i najbardziej nas interesujące) Pro ecclesiasticae unitatis defensione (znane jako De unitate, 
pierwodruk w Rzymie w 1539 r.), świadom śmierci Fishera, More’a i jego przyjaciół kartuzów, 
nie dążąc jednak do uzasadnienia prymatu papieskiego w wersjach papalistycznej (jak często 
się głosi) ani hierokratycznej, lecz traktując religię jako opartą na wierze i doświadczeniu, he
rezje zaś jako następstwa zbytniej ufności pokładanej w ludzkim rozumie. Dzieło swe przesłał 
27 maja 1536 r. królowi Henrykowi, ten zaś przekazał go biskupom Gardinerowi i Richardowi 
Sampsonowi, przeciwko któremu Pole zwracał się ze szczególną siłą, zarzucając mu m.in. bez
krytyczne dążenie do uzasadnienia prymatu króla kosztem jedności Kościoła. Zgodnie z sugestią 
Pole’a, król zwołał komisję, która miała rozpatrzyć argumenty użyte w De unitate. W jej skład 
istotnie weszli związani z Pole’em Starkey i Richard Morison; Cromwell, który żądał natych
miastowego powrotu Pole’a do Anglii, nie został wysłuchany przez króla, wraz z którym zo
stał zresztą uznany przez Pole’a za burzycieli Kościoła angielskiego. Wkrótce, na zaproszenie 
papieża Pawła III, Pole znalazł się w Rzymie, opowiadając się tym samym otwarcie przeciw
ko królowi. W grudniu 1536 r., nie mając święceń kapłańskich, otrzymał kapelusz kardynalski 
(wraz z twórcą teatynów, przyszłym papieżem Carafą), w następnym zaś roku był jednym z naj
aktywniejszych uczestników papieskiej komisji powołanej do przygotowania reformy Kościoła 
oraz najważniejszych autorów Consilium de emendanda ecclesiae (opinii prawnej dotyczącej 
reformy). W 1537 r. Pole został po raz pierwszy legatem, który miał pomagać Pielgrzymce 
Łaski, rok później - także jako legat - zabiegał o pokój między cesarzem Karolem V i królem 
Francji Franciszkiem I. Aresztowanie na polecenie Henryka VIII braci Pole’a: lorda Montagu 
i Sir Geoñfey’a, dowodziło, że także jego życie jest w niebezpieczeństwie, zdecydował się 
więc organizować na polecenie papieża koalicję przeciwko królowi Anglii. Udał się do Karola 
do Toledo, został jednak wydalony z terytorium Francji, a gdy dowiedział się o męczeńskiej 
śmierci swej matki powrócił do Rzymu, by wkrótce objąć godność legata władającego z Viterbo 
terytoriami zwanymi Patrymonium Św. Piotra. Tam nawiązał ściślejsze związki ze spirytuała- 
mi, zwłaszcza Marcantonio Flaminio, autorem II Beneficio Chisto z 1543 r., stanowiącym jeden 
z najważniejszych tekstów „włoskiej reformacji”. W 1542 r. został mianowany jednym z trzech 
legatów, którzy mieli przewodniczyć w trakcie otwarcia Soboru Trydenckiego; w oczekiwaniu 
na otwarcie, które nastąpiło dopiero w grudniu 1545 r., Pole napisał traktat De Concilio; ważny 
tekst Admonitio Legatorum ad Patres Concilii, wygłoszony na drugiej sesji Soboru w styczniu 
1546 r., wyszedł również spod pióra Pole’a. Jego rozważania na temat usprawiedliwienia przez 
wiarę nie zostały jednak zaakceptowane przez Ojców Soboru. Po śmierci Henryka VIII, za zgodą 
papieża Pawła III pośredniczył w nieskutecznych rozmowach między Rzymem oraz protektorem 
Somersetem i Privy Council. Po śmierci Pawła III, Pole przedstawiany był jako najpoważniejszy 
kandydat na konklawe, nie prowadził jednak kampanii, a po wyborze Juliusza III, kandydata 



Między lojalnością a oporem 491

w literaturze także jako De unitate lub On the unity of the church), napisanym 
prawdopodobnie między wrześniem 1535 i marcem 1536 r., że przyznanie królowi 
zwierzchnictwa nad Kościołem narodowym (lokalnym) jest nie tylko niebezpiecz
ne dla istnienia Kościoła powszechnego, ale także prowadzi do zniesienia jedności 
religijnej w Anglii i przyzwolenia na istnienie w niej wielu partykularnych wspól
not religijnych* 7 8. Co więcej, zarzucał Henrykowi, dzięki pomocy którego odbywał 

kompromisowego, był przez nowego papieża chroniony przed Św. Inkwizycją, zainteresowa
ną jego stanowiskami doktrynalnymi. Śmierć króla Edwarda VI w lipcu 1553 r. była powodem 
ponownej aktywizacji Pole’a: mimo nieobecności w Rzymie, Juliusz III ustanowił go legatem 
w Anglii; Pole nie wyjechał jednak natychmiast na wyspę, gdyż zarówno Maria, jak i Karol V, 
którego syn miał pojąć za żonę królową Anglii, twierdzili, że kraj nie jest jeszcze gotowy na 
przyjęcie legata papieskiego. Papież wyznaczył więc Pole’a do komisji, która miała doprowa
dzić do ustanowienia przyjacielskich stosunków między królem Francji Henrykiem II i cesarzem 
Karolem V. Ustanawiając Pole’a „podwójnym legatem” Juliusz niesłychanie wzmocnił jego po
zycję. W listopadzie 1554 r. Pole przybył do Londynu, gdzie był powitany entuzjastycznie: nie 
mając święceń kapłańskich, „rozgrzeszył” obie izby angielskiego parlamentu z winy schizmy, 
mąż Marii Filip hiszpański upełnomocnił go do zastępstwa w trakcie nieobecności w Anglii, 
w końcu obie konwokacje duchowieństwa angielskiego ustaliły wraz nim treść reform Kościoła; 
w końcu, po upadku Cranmera, Pole, przyjąwszy święcenia kapłańskie w marcu 1557 r., został 
konsekrowany na arcybiskupa. Już jednak niecały miesiąc później nowy, niechętny Pole’owi pa
pież Paweł IV (Carafa) odwołał pełnomocnictwa udzielone mu przez poprzednika i wezwał go 
do Rzymu, by odpowiedział na zarzut herezji (głównie w związku z doktryną usprawiedliwie
nia przez łaskę). Pole odmówił, wysyłając papieżowi utrzymaną w ostrym tonie Apologię, jed
nak jego stanowisko w Anglii uległo znacznemu osłabieniu. Zmarł 17 listopada 1558 r. w lon
dyńskim pałacu Lambeth, kilkanaście godzin po królowej Marii. Nie tylko szczegóły biografii 
Pole’a, ale także wnikliwą analizę jego myśli teologicznej i eklezjalnej oraz myśli politycznej 
przedstawił ostatnio w kilku pracach T. F. Mayer, Nursery of resistance. Reginald Pole and his 
friends, [w:] Political Thought and the Tudor Commonwealth: deep structure, discourse and dis
guise, red. P. A. Fideler, T. F. Mayer, London 1992, A Reluctant Author: Cardinal Pole and 
his Manuscripts, „Transactions of the American Philosophical Society” 1999, 4, Cardinal Pole 
in European Context: a Via Media in the Reformation, London 2000 oraz Reginald Pole, Prince 
and Prophet, Cambridge 2000.

7 More upodabniany jest wręcz przez Pole’a do Sokratesa, także uśmierconego przez współ
obywateli, a nawet do Chrystusa, umierał bowiem, by władca mógł się uwolnić od błędu, umie
rał jednak jako ten, którego mądrość zdecydowanie przekracza mądrość posiadaną przez władcę 
lub tę, jaka była udziałem jego błądzących doradców (R. Pole, Pro ecclesiasticae unitatis defen- 
sione, Roma 1536, k. XCIII v).

8 Cuthbert Scot zauważał w związku z tym, że brak autorytetu biskupa o powszechnym wa
lorze prowadzi już nie tylko do pojawienia się rozlicznych i nader zróżnicowanych Kościołów 
partykularnych, ale i do otwarcia drzwi wszelkim herezjom i niekończącym się podziałom; to 
z kolei doprowadzić ma do fragmentaryzacji wszelkiej wiary chrześcijańskiej (cyt. za: J. W. Al
len, A History of Political Thought..., s. 202). Podobnie kilkadziesiąt lat później kardynał 
William Allen, z którym zetkniemy się w dalszej części szkicu, zauważał, że zwierzchnictwo 
króla w partykularnym „Kościele narodowym” jest rzeczą najstraszliwszą ze wszystkich i naj
bardziej nienaturalną, prowadzącą każde królestwo do mnożenia się w nim niezliczonych sekt 
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wszak studia we Włoszech, że nie akceptuje rzeczywistej pozycji zajmowanej 
w Kościele powszechnym przez biskupa Rzymu, a wskutek świadomego sprzeci
wu wobec „rzeczywistej mądrości” nie jest również w stanie podejmować działań 
zgodnych z wymaganiami „mądrości politycznej”9. Właśnie „mądrość” (prudence) 
stawała się głównym punktem odniesienia dla krytyki Pole’a, kluczowym elemen
tem w formułowanym przez niego sprzeciwie, a nawet otwartym oporze wobec za
miarów i działań Henryka VIII i jego współpracowników, szczególnie Cromwella. 
Jego podstawową intencją było przywiedzenie Henryka na powrót do jedności 
z Kościołem powszechnym, pojmowanym nie jako widzialna, scentralizowana 
struktura wieńczona przez papieża, lecz jako wspólnota wiernych, jako „cała mno
gość wierzących”10, której głową jest papież i która jest „matką” wymagającą od 
grzesznego władcy ukorzenia się i odbycia pokuty.

religijnych (W. Allen, A true sincere and modest defence of English Catholiques that suffer for 
their faith, Rouen 1584, s. 7).

9 R. Pole, Pro ecclesiasticae unitatis defensione, k. I r-v.
10 Tamże, k. LXVI v.
11 Tamże, k. XIX r, k. XXXIII v.
12 Tamże, k. XXI r-XXIII r i n„ k. XXVI r.

To prawda, że poddany wzywający króla do powrotu na łono matki-Kościo- 
ła bronił zwierzchnictwa papieskiego; nie pomniejszał on jednak znaczenia po
zostałych hierarchów, nie czynił ich w pełni zależnymi od „aktualnego świętego 
Piotra”, lecz - jak dowodzi Mayer - sięgał do stanowiska św. Cypriana, by wy
kazać istnienie kolektywnego zwierzchnictwa w Kościele, akcentując tym samym 
współdziałanie papieża z biskupami, a nie jego bezwzględny prymat. Zwracając 
się więc przeciwko tendencji papalistycznej, eksponującej władczą pozycję pa
pieża i zaznaczając istnienie kolektywnego zwierzchnictwa, Pole uderzał zarazem 
w podstawowy argument forsowany przez zwolenników pretensji króla do kiero
wania poczynaniami biskupów, zauważając, że cesarz Konstantyn Wielki wcale nie 
pretendował do zwierzchnictwa nad Kościołem, lecz - uznając, iż biskupi realizu
ją autorytet dany przez Chrystusa Apostołom - moderował jedynie ich działania11. 
Relacja chrześcijańskiego władcy świeckiego do Kościoła nie może się więc ogra
niczać do stosunków z papieżem, prawda: najważniejszym z biskupów, lecz winna 
się rozciągać na stosunki z wieloma biskupami, współrealizującymi autorytet dany 
Apostołom, którzy - zebrani na soborze - władni są nawet oceniać poczynania gło
wy Kościoła.

Jawnie koncyliame tezy przeplatały się w rozumowaniu przyszłego pretenden
ta do tronu Piotrowego z bardzo istotnym dążeniem do wykazania wyższości bi
skupów wobec władcy świeckiego, nie tylko wyposażonych w autorytet, ale także 
posiadających „wyższą formę mądrości” niż ta, która jest dostępna „mądrości tylko 
ludzkiej”12. Prezentacja Kościoła jako nie tyle swoistej monarchii, ile jako wspól
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noty o ustroju arystokratycznym miała wielkie znaczenie dla Pole’a, pozwalała bo
wiem relacjonować króla z jednej strony do papieża, z drugiej jednak do synodu 
biskupów angielskich, niepodlegających władcy świeckiemu, określających nato
miast treść norm ograniczających jego decyzje wobec Kościoła. Prezentacja ta wią
że się więc nie tylko z krytyką tych aktów króla (choćby działającego w parlamen
cie), które zmierzały do podporządkowania Kościoła, ale także z wyjaskrawianiem 
„mądrości wyższego rzędu” określającej normatywne miary dla decyzji monarchy 
i piastunów innych urzędów, które winny być uwzględniane, o ile miała zostać za
chowana niesprzeczność myślenia na rozmaitych poziomach, o ile rządzący mieli 
być „bożymi ludźmi” podobnymi starotestamentowym prorokom. Także przez nich 
panujących winna wszak przemawiać „mądrość Boża”, także oni - podobnie jak 
każdy z biskupów realizujących wspólny autorytet - winni być wolni od partyku- 
lamości, od Jednostkowych ambicji”13, powodujących przecież angielskim monar
chą, tak gdy chodzi o decyzję o rozwodzie, jak i chęć objęcia prymatu względem 
Kościoła. Teza, iż biskupi realizują „kolektywny autorytet” i zdolni są rozeznać 
treść „wyższej niż ludzka mądrości” dopełniana jest w krytyce Pole’a tezą o istotnej 
roli spełnianej w planie politycznym przez arystokrację świecką, z pewnością zaś 
nie przez plebs, i z tezą o zasadniczo republikańskiej formie rządów, w której ele
ment monarchiczny może zostać poprawnie skojarzony z elementem arystokratycz
nym. Także ten aspekt wywodu krytyka jest ważny, gdyż unaocznia przewidywany 
w nim drugi element ograniczający arbitralność króla: zarówno pozycja biskupów, 
ustalana przez samego Boga, jak i pozycja arystokracji, którą wspiera „dawność” 
nie wywodzi się z woli władcy. Pretensje Henryka do bycia cesarzem we własnym 
kraju są zatem atakowane jako prowadzące do ufundowania rządów absolutnych, 
negujących pozycję tak biskupów, jak i arystokratów świeckich, dwóch grup zdol
nych przedstawiać monarsze potrzeby i postulaty całego „ciała politycznego”14, 
a nawet wyrażać - inaczej niż w przywoływanym gwoli ukazania zestawienia kry
tycznego przykładzie tureckim - przyzwolenie całego królestwa na jego poczyna
nia15. Ostatecznie pretensje te spotykają się z niezwykłą deklaracją Pole’a (znaną 
nam też z wywodów... radykalnych protestantów lat 1550.), iż bywają kraje, które 
nie mają monarchów, które poddają się bezpośrednio Bogu jedynie jak w przypad
ku pierwotnej teokracji żydowskiej, zanegowanej w następstwie prośby starszyzny 
i przemienionej w monarchię z Saulem jako władcą ustanowionym nie tyle dla po
żytku poddanych, ile jako kara za ich sprzeciw wobec rządów Boga.

13 Tamże, k. LIII v. Zob. dwie prace P. S. O’Grady’ego i E. A. Maceka: Henry VIII 
and the Conforming Catholics, Collegeville, Minn. 1990 oraz The Loyal Opposition: Tudor 
Traditionalist Polemics, New York 1996.

14 R. Pole, Pro ecclesiasticae unitatis defensione, k. Ill v i k. XVI r.
15 Tamże, k. LX r, k. CI v i k. XXI r (Pole stwierdza nawet w pewnym miejscu, że aktyw

ność króla winna się ograniczać jedynie do wymierzania sprawiedliwości i prowadzenia spra
wiedliwych wojen obronnych).
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Przykład starotestamentowy, jakże często przywoływany później przez publi
cystów protestanckich, pozwala Pole’owi wprowadzić istotny kontekst dla dal
szych rozważań: Saul pojawia się wszak w następstwie żądania zgłoszonego przez 
starszyznę reprezentującą lud, na prośbę ludu Bóg ustanowił go więc królem. Jest 
to jednak kontekst o tyle niejednoznaczny, że Pole przywołuje następnie rzymską 
ustawę (lex regia), by wyjaśnić akt wyposażania we władztwo monarchy nie przez 
Boga, ale przez lud, oraz wzmocnić tezę o odpowiedzialności piastuna władztwa za 
swe działania. Jeśli uwzględnimy wcześniejsze rozważania, zobaczymy, że autor 
Pro ecclesiasticae unitatis defensione nie dąży jednak do uzasadnienia zwierzch
nictwa ludu jako pierwotnego dysponenta władzy wobec jej późniejszego piastu
na, lecz wykorzystuje akt cesji do wzmocnienia pozycji dwóch „instytucji arysto
kratycznych” pośredniczących między ludem i władcą: biskupów i arystokratów 
świeckich; arystokratów zestawianych z doradcami różnymi od tych, jakimi otaczał 
się Henryk, działającymi nie dla całego ciała politycznego, lecz dla zaspokojenia 
partykularnych ambicji władcy, posiłkującymi się jedynie ordynarną, wulgarną 
mądrością, jak Richard Sampson, znany z poprzednich szkiców publicysta wspie
rający dążenia Henryka, przedstawiany przez Pole’a jako „Goliat” i zestawiany 
z tymi, którzy na podobieństwo Dawida pozostają w związku z Bogiem jako kryni
cą mądrości rzeczywistej16.

16 Tamże, k. X r i k. XXXIII r.
17 Tamże, k. CX r-CVII v.
18 Tamże, k. CXXVII v-CXXIII v. Zob. szerzej: R. H. Pogson, Reginald Pole and the prio

rities of government in Mary Tudor's church, „Historical Journal” 1975, 18.
19 Mayer zwraca uwagę na zestawienie przez Pole’a dwóch typów umysłowości, z których 

pierwszy sięga do tradycji arystotelesowskiej, bliskiej także jemu (uosabiać ma go przyjaciel 

Zidentyfikowawszy tak wiele przyczyn niemądrego postępowania króla, Pole 
nie poprzestaje na wzywaniu krzywdzonych do modlitw i hołdowania nadziei po
jawienia się lub skorzystania przez Henryka z mądrzejszych doradców; dopuszcza 
interwencję dyplomatyczną (ale nie zbrojną) niedawnego zwycięzcy spod Tunisu, 
katolickiego cesarza Karola V, a nawet nałożenie na Anglię sankcji ekonomiczny
ch17. Nie te jednak środki, jakże krytycznie oceniane do dziś przez wielu badaczy 
jako „antynarodowe”, lecz opozycja biskupów i arystokratów świeckich to najważ
niejsze działania przewidywane przez przyszłego arcybiskupa Canterbury, kore
spondujące z potrzebą uwzględniania w działaniach politycznych treści „mądrości 
rzeczywistej”; mądrości niedostępnej królowi wspieranemu przez złych doradców, 
za nic mającemu opinie tych, którym - jak More’owi - mądrość ta jest dostępna 
dzięki wierze i pozostawaniu w Kościele, jedynej przestrzeni zapewniającej zba
wienie18, a zarazem - jak nieodmiennie przyjmować będą katolicy - jedynej „natu
ralnej” wspólnoty wiernych i to o charakterze uniwersalnym. Pole, który potępiał 
„nowinki włoskie” (kojarzone z wystąpieniem Machiavellego), stawał w obronie 
tradycyjnej koncepcji ładu wiążącej człowieka i świat polityczny z Bogiem19 oraz 
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ustanowionym przez Niego Kościołem powszechnym, uznając, że o ile na począt
ku panowania Henryk VIII (określany nawet mianem „drzewa rajskiego”) ład ów 
honorował, o tyle w latach 30. naruszył jego treść i zerwał więź z Bogiem, tracąc 
tym samym kontakt z „krynicą rzeczywistej mądrości”, zaprotestował przeciwko 
czynom swego władcy20, uznając je za naruszenie tezy o „naturalności” jedynego, 
powszechnego Kościoła Chrystusowego21 22 23. Uczynił to jednak zbyt późno, by jego 
krytyka mogła wpłynąć na rozwój wypadków; zbyt późno, bo dopiero wówczas, 
gdy król narzucił już rozwiązania prawne, które w istocie sytuowały katolików 
w pozycji gorszej nawet niż protestantów: o ile drudzy mieli być ścigani przez 
urzędy królewskie i skazywani jedynie za „występki natury religijnej”, o tyle ka
tolicy utożsamieni zostali ze zdrajcami, sprawcami obrazy majestatu i jako tacy 
mogli być oskarżani o przestępstwo natury czysto politycznej21. Być może Pole 
nie dostrzegł odpowiednio wcześnie, że Thomas Cromwell, podobnie jak wspo
minany już Sampson wspierający starania Henryka VIII, realizuje w istocie zale
cenia Machiavellego, którego myśl zatruła nie tylko Anglię, ale także całe chrze
ścijaństwo11, uzasadniając zerwanie więzi łączących partykularny świat polityczny 
z ładem uniwersalnym, odczytywanym adekwatnie przez biskupów i świeckich 
arystokratów.

Pole’a Cosmo Gheri, zwolennik „mądrości cywilnej”, zachęcającej do czynu i aktywności), na
tomiast drugi ma negować tę tradycję i zwracać się do kontemplacji i żarliwości religijnej (po
stawę tę ma personifikować inny jego przyjaciel Priuli). Zadziwiające jest to, że opowiadając się 
zrazu po stronie Gheriego, następnie - w tekście potępiającym „nowinki włoskie”, osobliwie ko
jarzone z Machiavellim - Pole zdaje się opowiadać po stronie Priuliego (T. F. Mayer, Nursery 
of resistance..., s. 65-66).

20 R. Pole, Pro ecclesiasticae unitatis defensione, k. LXXIX v.
21 Jakże istotny (zważywszy sposoby myślenia o naturalności ładu analizowane we wstępie 

do niniejszej pracy) argument o „naturalnym” walorze jedynego Kościoła powszechnego i dlate
go „nienaturalności” tworzenia „Kościołów narodowych” przywoływać będzie bodaj najczęściej 
William Allen w ostatnich dwudziestu latach XVI w. (zob. szerzej C. Morris, Political Thought 
in England..., s. 132-133).

22 Przypomnijmy, że normy wydane w 1534 r. uzasadniały możliwość stawiania katolikom 
rzymskim zarzutu, iż trwając lojalnie przy papieżu, kwestionują absolutne i niepodzielne pra
wa najwyższej władzy królewskiej, a co więcej, wręcz im zagrażają przez swą uległość wobec 
Stolicy Apostolskiej (J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, przeł. L. i H. Kiihn, t. II, 
Warszawa 1964, s. 311). Takie ustawy, konkluduje przywoływany autor, ogłaszane już w 1534 
roku, bez żadnego zagrożenia ze strony Rzymu na płaszczyźnie spraw świeckich, wyraziście uwy
datniają czysto polityczny charakter schizmy henrycjańskiej (tamże).

23 Zob. nade wszystko Pole, Apologia ad Carolum V, [w:] Epistolarum Reginaldi Poli, 1.1, 
Brescia 1744, s. 137-152.

Połączenie wymiarów uniwersalnego i politycznego, uczynienie drugiego jedy
nie aspektem pierwszego, wyznaczało u pozostającego poza Anglią Pole’a kontekst 
rozważań dotyczących relacji między zwierzchnikiem powszechnej wspólnoty 
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duchowej i władcą jednej z wielu chrześcijańskich wspólnot politycznych; wład
ca świecki podlegał przecież wymaganiom prawa naturalnego i nie mógł stanowić 
norm z nim sprzecznych; natura również wskazywała cel jego istnienia i działania: 
miał on zapewniać bezpieczeństwo poddanym, nie wkraczając w dziedzinę obej
mującą sprawy wykraczające poza wymiar doczesny, ta bowiem zastrzeżona była 
dla duchowieństwa, wspomagającego dzieło zbawiania dusz, służącego i podlega
jącego nie królowi, lecz Bogu. Teza krytyczna wobec dokonań przedsięwziętych 
i zrealizowanych już przez Henryka z pomocą parlamentu łączyła się z zastrzeże
niem, iż monarsze służy lud, dla dobra którego podejmować ma działania; lud jed
nak, w którego imieniu działają świeccy arystokraci, zdolni ocenić, czy działania 
te istotnie przyczyniają się do dobra królestwa, czy też podejmowane są jedynie 
przez wzgląd na „interes panującego”24. Wprawdzie Pole, któremu le Van Baumer 
jednoznacznie przypisuje akceptację tezy o prawie ludu do składania z tronu wład
ców25, nie rozbudowywał argumentacji w tym zakresie (uczynią to dopiero katolicy 
prześladowani przez Elżbietę), jednak jego wnioski mogły wzbudzić zaniepokoje
nie doradców monarchy, bo nie tylko kwestionowały podległość duchowieństwa 
władcy świeckiemu, choćby działającemu wraz z ciałem przedstawicielskim, ale 
wręcz uzasadniały większą godność duchowieństwa niż króla, a nawet ewentualny 
opór poddanych wobec niego: kler był wszak nazywany przez przyszłego kardyna
ła Kościoła głową i ojcem ludu, monarcha zaś dzieckiem jedynie, tworem i sługą 
duchowieństwa i ludu; był on tedy niejako „podwójnie wiązany”, bo i wolą du
chowieństwa, i wolą ludu ujawnianą przez arystokrację. Nie godząc się na zmiany 
wprowadzone przez Henryka, oceniając je jako sprzeczne z wolą i ludu, i kleru, 
Pole istotnie mógł już wzywać poddanych monarchy, by wypowiedzieli mu posłu
szeństwo i wszczęli przeciwko niemu rebelię, nie czekając na wezwanie papieża, 
lecz w imię obrony praw Anglii, radykalnie złamanych przez Henryka i jego parla
ment26. Tym samym jednak Pole przekraczałby stanowisko dominujące wśród ka
tolików na kontynencie (mających za warunek konieczny oporu papieskie wezwa
nie), a co więcej wprowadzałby „moment polityczny” jako podstawę ewentualnej 
rebelii.

24 Zob. na ten temat rozproszone fragmenty dwóch interesujących publikacji T. F. Mayera, 
znawcy środowiska skupionego wokół Pole’a: Reginald Pole... oraz Cardinal Pole in European 
Context... a także starszą o pół wieku monografię W. Schenka Reginald Pole, Cardinal of 
England (London 1950).

25 W trzeciej części De ecclesiasticae unitatis defensione Pole istotnie łączył przysięgę kró
lewską (składaną w następstwie przekazania korony przez lud) z aktem porozumienia władcy 
ze wspólnotą polityczną, wywodząc, że lud posiada dzięki temu tytuł do zmiany osoby piastuna 
korony w razie gwałcenia przez władcę jego uprawnień (F. le Van Baumer, The Early Tudor 
Theory of Kingship, New Haven - London 1940, s. 116).

26 C. Morris, Political Thought in England..., s. 129.
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3. Stanowisko Pole’a27 i bliskich mu intelektualnie katolików henrycjańskich 
zostało interesująco przedstawione przez wielekroć już wspominanego Thomasa 
Starkey’a (14997-1538), którego najważniejsze dzieło, Dialogue between Reginald 
Pole and Thomas Lupset, ukończone w 1532 r. (zdaniem Mayera28), w 1535 (zda
niem Caspariego29) albo w 1536 r. (zdaniem le Van Baumera30), opublikowa
ne zostało jednak po raz pierwszy dopiero ponad trzysta lat po śmierci autora, bo 
w 1871 r.31 Nie było ono zatem z pewnością tak znane, jak dokonania More’a, 
Elyota czy nawet Tyndale’a, uznaje się jednak, że stanowiło bardzo ciekawy wy

27 Podkreślmy raz jeszcze, że Pole należał do grupy szczególnie cenionych przez papieża 
Pawła III reformatorów katolickich, na czele której stał nieformalnie człowiek świecki, we
necki patrycjusz Gasparo Contarini, od 1535 r. kardynał, a od 1536 przewodniczący specjal
nej rady wyznaczonej przez papieża do złożenia sprawozdania w sprawie reformy kurii i ko
legium kardynalskiego. Obok m.in. Giovanniego Pietra Carafy (przyszłego papieża Pawła IV), 
biskupa Werony Gibertiego, biskupa Fregoso, reformatora benedyktyńskiego Gregoria Cortese 
i humanisty chrześcijańskiego Sadoleto Pole, kuzyn i przeciwnik Henryka VIII, także został 
członkiem tej komisji (zob. szerzej C. Dawson, Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, przeł. 
L. Bieńkowski, Warszawa 1967, s. 93-94).

28 T. F. Mayer, Thomas Starkey and the Commonweal. Humanist politics and religion in the 
reign of Henry VIII, Cambridge 1989, s. 31.

29 F. Caspari, Humanism and the Social Order in Tudor England, Chicago 1954, s. 110. 
Zob. również: W. G. Zee veld, Foundations of Tudor Policy, Cambridge, Mass. 1948, gdzie po
mieszczona jest obszerna dyskusja na temat innych jeszcze prac Starkey’a, m.in. An exhorta
tion to the people instructynge theym to unitie and obedience (opublikowanej w 1536 r.) i de
dykowanej Thomasowi Cromwellowi What ys pollycy aftur the setece of Arystotyl, a także jego 
listów.

30 F. Le Van Baumer podaję tę datę w interesującym artykule Thomas Starkey and 
Marsilius of Padua, „Politica” 1936, 2, s. 188-205, w którym próbuje ukazać twórcę analizowa
nego dialogu jako korzystającego zasadniczo ze „skrajnie naturalistycznego” ujęcia czternasto
wiecznego myśliciela padewskiego, wolnego natomiast od jakichkolwiek pokrewieństw intelek
tualnych z tradycją św. Tomasza z Akwinu. Tendencja występująca w pracy le Van Baumera jest 
zresztą niezwykle popularna także współcześnie, skoro większość badaczy eksponuje u myśli
cieli tudoriańskich raczej arystotelizm w wersji Marsyliuszowej niż Tomaszowej, mimo że wielu 
z nich akcentuje przecież znakomitą rolę odgrywaną w porządku politycznym przez stwórczy 
akt osobowego Boga, a nawet nie stroni od wspominania o znaczeniu Opatrzności Bożej w po
czynaniach, owszem naturalistycznie ujmowanego człowieka.

31 T. Starkey, England in the Reign of King Henry the Eighth: A Dialogue betwe
en Cardinal Pole and Thomas Lupset, Lecturer in Rhetoric at Oxford, red. J. M. Cowper, 
London 1871 („E.E.T.S., Extra Series”, Vol. XII). Wkrótce, bo już 1878 r., ukazała się pierw
sza biografia Starkey’a, wydana zresztą w tej samej serii (jako t. XXXII), zredagowana przez 
S. M. Herrtage’a, a oznaczona jako część pierwsza England in the Reign of King Henry the 
Eighth z podtytułem Starkey's Life and Letters. Wydanie krytyczne pod red. K.. M. Burton, któ
ra nadała odmienny tytuł (dlatego w literaturze stwierdzimy niejakie zamieszanie w tym wzglę
dzie) A Dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset, London 1948 (opatrzone obszerną 
interpretacją redaktorki i napisaną przez nią biografią Starkey’a).
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raz stanowiska humanistycznego o poważnym znaczeniu dla prowadzonych dzisiaj 
badań nad renesansową angielską myślą polityczną. Na decyzję o publikacji tego 
dzieła nie wpłynęło nawet dedykowanie go królowi Henrykowi32 ani jego poziom, 
który zdaniem licznych badaczy interesujących się dokonaniami Starkey’a, zwłasz
cza począwszy od ostatniej ćwierci XIX w., świadczy o szerokich horyzontach au
tora, kształcącego się zarówno w Anglii, jak i w północnowłoskiej Padwie, członka 
środowiska skupionego wokół Pole’a, przyjaźniącego się i z nim, i z Thomasem 
Lupsetem (zatem z obydwoma uczestnikami tytułowego dialogu) już od studiów 
odbywanych wspólnie w Oksfordzie.

32 Niektórzy badacze przekonują jednak, że Starkey napisał dialog pierwotnie dla Pole’a 
celem przekonania go do podjęcia aktywności publicznej w Anglii (jak sugerują niektórzy na
wet do przejęcia korony lub co najmniej wyrażenia zgody na bliską współpracę z monarchami) 
i dopiero z czasem zmieniła adresata. Miała ona zostać zmieniona, co ma stanowić powód licz
nych problemów interpretacyjnych, związanych choćby z tym, że pierwotna wersja miała uza
sadniać elekcyjny charakter monarchii, z czego król z pewnością nie byłby zadowolony (także 
nam przyjdzie się zmierzyć z niejednoznacznościami obecnymi w Dialogu). W każdym razie 
warto pamiętać z jednej strony o tym, że Starkey w liście dodanym do dialogu przekazanego 
Henrykowi VIII wyraża nadzieję, że monarcha rychło korzystać będzie z rad udzielanych przez 
Pole’a (przebywającego wówczas poza krajem), z drugiej zaś, że namawiał on Pole’a do napi
sania traktatu uzasadniającego decyzje podejmowane przez władcę na przełomie lat 20. i 30., 
jednak Pole nie spełnił oczekiwań ani jego, ani - co znacznie ważniejsze - Henryka, formu
łując w pracy Pro ecclesiasticae unitatis defensione (którą król otrzymał w czerwcu 1536 r.) 
tezy jednoznacznie krytykujące nie tylko akt zerwania przez króla więzi z Rzymem, ale także 
jego charakter. Otwarta opozycja, w jakiej stanął teraz Pole wobec monarchy była także przy
czyną odsunięcia jego protegowanego, co stało się począwszy od połowy 1536 r. Starkey istot
nie nie odgrywa już poważniejszej roli, mimo że tuż przed tą datą aktywnie tworzył. Zob. sze
rzej dwie prace T. F. Mayera: Thomas Starkey, Cambridge 1984 oraz Thomas Starkey and the 
Commonweal...

33 Zob. szerzej rozdział poświęcony refleksji politycznej za czasów Henryka VIII oraz 
C. Morris, Political Thought in England..., s. 58-60, gdzie znajdujemy również analizę stano
wiska katolickich arystokratów wobec działań podejmowanych za panowania Edwarda VI.

Starkey, świadek Pielgrzymki Łaski, tak ostro zaatakowanej przez protestanc
kich pomocników króla jako wystąpienie przeciwko ustanowionemu przez Boga 
porządkowi rzeczy, osobliwie przeciwko poczynaniom króla tak w sferze ekle
zjalnej, jak i politycznej33, przedstawił w dialogu wiele elementów charaktery
stycznych dla tradycji stoickiej (zwłaszcza dla Seneki, aktywnego w I w. po Chr.), 
uznawanej niekiedy za najważniejszą dla środowiska humanistycznego, w którym 
wzrastał, bliską także Erazmowi i Pole’owi. Starkey, podobnie jak Morę i Elyot 
wiele zawdzięczający Rotterdamczykowi, z pewnością nie ograniczał się jednak do 
prostego przejmowania intuicji przedchrześcijańskich stoików, lecz postrzegał je 
przez pryzmat refleksji chrześcijańskiej. W ujęciu Starkey’a-Pole’a, bo tak chyba 
należy ujmować autorstwo refleksji prezentowanych w dialogu, człowiek nie jest 
istotą skłonną w niezakłócony sposób współżyć z innymi; po Upadku, przed któ
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rym pozostawał w „złotym wieku”, kierując się dążnościami lub skłonnościami po
kojowymi, miast wzmacniać to, co w nim naturalne, a obecne już przed grzechem 
pierworodnym, uciekał się do każdej podłości, byle zrealizować cel, który sobie 
wytyczył. Odwołując się do Platona (który ma niewiele wspólnego ze stoikami) 
i More’a, Starkey głosił jednak, że nawet w stanie po Upadku możliwe jest zbudo
wanie „wspólnoty rzeczywistej i prawdziwej”. Twierdził, znów podobnie jak autor 
Utopii, że dokonać tego mogą jedynie cnotliwi, dzielni moralnie władcy, zdolni po
konać zmysłowość i bezinteresownie wieść poddanych ku właściwemu celowi ich 
gatunkowej natury, zapoznanemu przez tych, dla których pożądanie tego, co przy
padkowe i cielesne, dążenie do tego, co różnicuje jednostki i ma walor materialny, 
a nie tego, co wspólne wszystkim ludziom stało się jedynym celem. Władcy, równi 
przed obliczem Boga innym ludziom, zdolni nade wszystko wspomagać poddanych 
w kształtowaniu sprawności moralnych, odnajdowaniu przez nich tego, co w nich 
gatunkowe i ludzkie właśnie, mogą „uzdrawiać” jednostki i dzięki temu działać na 
rzecz tworzenia jednej, zdrowej, pięknej i harmonijnej wspólnoty*4. By taką stała się 
zbiorowość poddana jego władzy, władca musi się jednak stać gwarantem właści
wych relacji między jednostkami, mimo niedoskonałości, zdolnych poznać i przy
jąć miary „prawości postępowania” wskazywane przez cnotliwego prawodawcę, 
a przez to utwierdzać w sobie sprawności i kształtować cnotę. Znakomitą rolę speł
nia w tym względzie religia, drugi - obok norm stanowionych przez prawodawcę 
- element oświecenia publicznego, jak tamte dostarczający wiedzy o obowiązują
cym jednostki systemie normatywnym i jak tamte wzmacniający więzi łączące jed
nostki, bo wzywający do miłości wzajemnej i współtworzenia jednej wspólnoty.

34 Christopher Morris eksponuje nie tylko zagadnienie równości wobec Boga, ale także - 
znajdowany u Starkey’a - problem miałkości hierarchii opartej na bogactwie i stosunkowo nie
wielkiego znaczenia umocowanej w niej arystokracji angielskiej (C. Morris, Political Thought 
in England..., s. 64).

Starkey, prowadzący wywód, jakby chciał wydobyć nowy świat z istniejące
go realnie, opisać lub poddać analizie świat oczekiwany, odnajdując jego elemen
ty Jakby w zapowiedzi” w świecie doświadczanym empirycznie, odnosi się do 
rzeczywistości swego kraju. Podejmując jej krytykę, postępuje jednak podobnie 
jak Morę, pragnie bowiem, by bliskie mu idee (będące, jak się wydaje, kompila
cją elementów koncepcji głoszonych przez Platona i Arystotelesa, More’a i Pole’a) 
znalazły zastosowanie, dzięki czemu stan kraju ulegnie poprawie. Jako bohate
rów dialogu wprowadza dwóch przyjaciół, z którymi spotykał się często i których 
znał przez wiele lat, z którymi w końcu miał zapewne wiele wspólnych idei, tak 
że nadzieja zastosowania do poprawy stanu Anglii bliskich jego idei zapewne była 
także nadzieją zaprezentowanego dialogu. Pole, którego życie już przedstawiali
śmy, prowadzi dialog z Thomasem Lupsetem, humanistą słuchającym wykładów 
Coleta i Williama Lily’ego, przez pewien czas pełniącym rolę sekretarza Erazma, * 
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później wykładowcy w Oksfordzie i współtowarzysza Pole’a w trakcie jego poby
tu w Padwie w 1529 r., namawiającego go - podobnie jak Starkey - do podjęcia 
aktywności w służbie króla Henryka. Tworząc dzieło w okresie, gdy Pole nie sta
nął jeszcze w otwartej opozycji wobec króla i gdy wciąż żywa była nadzieja na 
podjęcie przez niego współpracy, Starkey sugeruje, że dialog przez niego zapisany 
prowadzili Pole i Lupset w 1529 r. W liście przesłanym królowi wraz z jego zapi
sem, wyjawił intencję w nim realizowaną, wskazując, że Italia jest w jego prze
konaniu miejscem najlepszym z dwóch względów: bo nauka jest w niej najlepiej 
rozwinięta, a polityka prowadzona na najwyższym poziomie, dlatego naśladowanie 
przede wszystkim jej obyczajów jest ze wszech miar wskazane również w Anglii. 
Tymczasem, od momentu zerwania przez króla z Rzymem mnożą się błędy i porzu
cane są obyczaje zbliżające Anglię do przykładu włoskiego; zniekształceniu ulegają 
też struktury społeczne i polityczne królestwa rządzonego przez Henryka. Król wi
nien tedy wrócić do tego, co zanegował, wsłuchać się w rady, których treść oparta 
została na długich i dogłębnych studiach prowadzonych we Włoszech, w centrum 
wiedzy humanistycznej, studiach w zakresie filozofii i polityki i podjąć aktyw
ne działania na rzecz ustanowienia w Anglii „prawdziwej rzeczypospolitej” (true 
commym wel). Inaczej niż Morę, Starkey odnosi swój ideał nie do wspólnoty wy
imaginowanej, lecz wprost do sytuacji panującej w Anglii, dlatego jego koncepcja 
zawiera projekt reformy kraju (już przedstawiając plan dzieła, autor wskazuje kró
lowi, że podzielił je na trzy części, by w pierwszej przedstawić postulowaną wizję, 
w drugiej główne nadużycia, a zwłaszcza niedomagania znajdowane w obyczajach 
współczesnych Anglików, a nawet w ich prawie pospolitym, wreszcie w trzeciej 
postulaty, których realizacja pozwoli odbudować „prawdziwą rzeczpospolitą mię
dzy nami” «true commyn wele a-mong us»).

Chociaż niektórzy badacze (jak E. M. W. Tillyard i J. W. Allen) przekonują, że 
Starkey powtarza jedynie w swym dialogu późnośredniowieczne koncepcje „praw
dziwej i dobrej rzeczypospolitej”, tym samym przecząc wyrażonej powyżej opinii 
o humanistycznym obliczu rozważań w nim zawartych, to warto podkreślić, że gło
sząc teorię społeczeństwa organicznego, mającą wiele wspólnego z analogiczną 
koncepcją charakterystyczną dla wieków średnich, Starkey uzupełnia ją, korzysta
jąc - co oczywiste - z dorobku autorów przedchrześcijańskich, osobliwie Platona. 
Przekonuje w manierze typowej dla humanistów, znanej nam już z wystąpień 
Morę’a i Elyota, że hierarchiczny ład tego społeczeństwa jest w pierwszym rzędzie 
oparty na wiedzy i cnocie, a nie na relacjach ustanawianych dzięki porozumieniom 
ani na dziedzicznych tytułach35. Wskazuje też, że wpisani są weń także ci, którzy

35 Zob. W. G. Z e e v e 1 d, Foundations of Tudor Policy, s. 113-115.

- co pragnie uczynić zasadą główną poszukiwań, znów zbliżając się do More’a
- dążą do osiągnięcia celu i doskonałości, która za sprawą Opatrzności Bożej 



Między lojalnością a oporem 501

wprowadzona została do znakomitej natury i godności człowieka36. Podkreślenie 
znakomitości i godności człowieka jest znakiem jego wyjątkowości, nie kojarzonej 
jednak - co interesujące - z uwznioślaniem duszy wyłącznie, z abstrahowaniem 
od życia w świecie doczesnym, jakimś rodzajem umartwiania, lecz - jak poucza 
„Lupseta” „Pole”, powołując się w pierwszej kolejności na Arystotelesa - z reali
zowaniem się człowieka także w tym świecie. Zainteresowanie człowieczeństwem, 
jak u Stagiryty, ale też w wielkiej mierze u chrześcijańskiego arystotelika św. 
Tomasza, nie kieruje ku temu, co pozadoczesne, lecz obejmuje także plan docze
sny; w ten sposób dokonuje się w dialogu Starkey’a połączenie tego, co klasyczne 
z tym, co chrześcijańskie; połączenie, które niekiedy interpretowane jest w uprosz
czony sposób przez przedstawianie nakierowania na pozadoczesność jako właściwą 
jedynie chrześcijaństwu (nie uwzględniającemu znaczenia tego, co doczesne), przy 
jednoczesnym nakierowaniu dorobku klasycznego na to tylko, co w doczesności 
(bez uwzględniania tego, co ją przekracza). Zaznaczając miałkość tego uproszcze
nia dodajmy jednak, że zdaniem Starkey’a Chrystus nie jest Tym, który neguje do
czesność, lecz Tym, który przybył, by uczynić człowieka doskonałym, i który prze
kazał człowiekowi doktrynę uzasadniająca jego stałe dążenie do doskonałości37 38. 
Bóg, podobnie jak u Erazma i Elyota, wieńczy zatem opisywaną strukturę tak jako 
godny poznawania w treściach pozostawionych człowiekowi, jak i jako pomagają
cy człowiekowi w jego poczynaniach. Starkey jest bowiem przekonany, że błędy 
są nieusuwalnym aspektem w świecie upadłego człowieka, że Boża pomoc jest mu 
koniecznie potrzebna do osiągania doskonałości, chociaż podstawowy trud ponosi 
w tym względzie sam człowiek, a ponosi go nade wszystko, starając się stale dzia
łać odpowiednio do wymagań doskonałego ładu odzwierciedlonego także w tym, 
doczesnym świecie.

36 England in the Reign of King Henry the Eighth..., s. 69 (cyt. dalej jako A Dialogue betwe
en Cardinal Pole and Thomas Lupset). Ostatnie wydanie dzieła Starkey ’a: A Dialogue between 
Reginald Pole and Thomas Lupset, red. T. F. Mayer, London 1989.

37 T. Starkey, A Dialogue..., s. 185-187.
38 Tamże, s. 39.

Dialogue rozpoczyna się od pytania, którego treść poznaliśmy już dzięki 
More’owi: czy filozof powinien uczestniczyć w życiu politycznym swego kra
ju? „Lupset” przekonuje, że udział taki jest wręcz obowiązkiem filozofa, „Pole” 
- co znaczące zważywszy kontekst - godzi się z tym stanowiskiem, przyznając, 
iż także uczyni wszystko, by utrzymać i poprawić prawdziwą rzeczpospolitą*. 
Uczestnictwo w życiu publicznym jest znakiem doskonałości człowieka, życie ak
tywne jest więc bardziej cenione niż kontemplacyjne. „Pole” zaznacza nawet, że 
doskonałość człowieka tkwi w jego umyśle, nawet w jego głównej i najczystszej 
części, którą jest rozum i inteligencja, dlatego wydaje się nie budzić wątpliwości 
to, że Bóg, natura i wszystkie dzieła nas otaczające powinny stanowić cel życia 
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człowieka i główny punkt brany pod uwagę przez wszystkich ludziK. Przywołując 
Stagirytę, „Lupset” próbuje jednak odwrócić tę relację i wykazuje, że dla starożyt
nego filozofa znaczenie pierwszorzędne miało jednak należyte ukształtowanie du
szy, wykształcenie wszystkich cnót, w drugiej dopiero kolejności angażowanie się 
w życie publiczne: najpierw więc doskonalenie siebie, dopiero później ewentualna 
pomoc innym w doskonaleniu, najpierw dbanie o to, co własne i jednostkowe, do
piero później o to, co dotyczy wspólnoty. Pole oddala jednak ten argument, który 
przemawia za studiowaniem Boga i natury raczej niż służeniem dobru wspólnemu 
i rzeczypospolitej, przekonując o znaczeniu doczesnej sfery, kluczowej dla reali
zowania człowieczeństwa przez jednostkę, także przez filozofa, pierwszej wobec 
kontemplacji39 40 41.

39 Tamże, s. 23.
40 Tamże, s. 23-24.
41 Tamże, s. 26.

Powołując się na Sokratesa i stwierdzając, że jego stanowisko przejmowali 
zgodnie Platon i Arystoteles, Starkey kojarzy cnotę z wiedzą, a czyniąc to oddala 
tezę, jakoby człowiek poznający dobro mógł w sposób wolny wybierać zło, jakoby 
zatem miarą wolności jego woli miał być arbitralny wybór między poznaną treścią 
dobra i ewentualnie poznaną treścią zła. Uznaje wręcz, a mógłby w tym względzie 
sięgnąć między innymi po ustalenia św. Tomasza, że jeśli człowiek ma pewną i nie
zachwianą wiedzę o dobru, nigdy nie porzuci dobra i nie podąży w kierunku zła: 
chociaż ma wolną wolę i może się od dobra odwrócić, to tego nie czyni, gdy jest 
doskonały (a takim przecież ma się stawać korzystając z pomocy panującego), bo 
wybór zła jest rezultatem zaślepienia przez niewiedzę, przyjemność albo korzyść, 
ostatecznie zaś przez namiętność. Od takich okoliczności jednak wola winna zostać 
uwolniona przez gorliwe pouczenia i mądrą radę, które przywracają prawdziwą 
wiedzę i kształtują cnotę. Człowiek osiąga więc doskonałość wówczas, gdy jego 
wiedza przełoży się na „cnotę aktywną”: Doskonałość człowieka nie opiera się na 
nagiej wiedzy lub uczeniu się bez stosowania jej do jakiegoś użytku lub korzyści 
innych; pełna doskonałość ludzkiego umysłu tkwi raczej w używaniu i ćwiczeniu 
wszystkich cnót i uczciwości, nade wszystko zaś tej cnoty głównej, jaką jest rozka
zująca innym cnotom mądrość*1.

Istnieje analogia między traktowaniem przez Starkey’a o doskonałości człowie
ka i jego rozważaniami na temat podobieństwa człowieka do Boga: jak Bóg jedyny 
kieruje światem przez siebie stworzonym, tak człowiek - z racji swej doskonałości 
i godności przez Boga mu przydanej - właśnie z woli Boga ma jako jedyny kiero
wać światem stworzonym. Ta jego rola realizuje się zarówno „w czynieniu sobie 
poddanym świata” obejmującego gatunki mniej doskonałe, jak i w kształtowaniu 
świata społecznego, poszukiwaniu i wprowadzaniu możliwie doskonałej formy 
tak dla jednostki, jak i dla wspólnoty, w której ona żyje i stale się doskonali lub 
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doskonalić powinna42 43. Człowiek zbliża się bowiem do Boga, upodabnia do Niego, 
choć - oczywiście - nie staje się Nim, gdy aplikuje do sobie właściwego świata ład 
określający porządek wszechrzeczy. Jego świat nie jest więc „osobny” ani nawet 
„autonomiczny”, stanowi natomiast część świata stworzonego przez Boga, a po
rządkuje go ten sam rodzajowo czy jakościowo ład, który określa całe stworzenie. 
Starkey powiada nawet, że człowiek winien aplikować do sobie właściwego świata 
porządek Boski rozpoznawany także w samym sobie, w danej mu przez Boga na
turze. Podobnie jak ciało człowieka jest najdoskonalsze w swej naturze, gdy ma 
władzę panowania nad wszystkimi swoimi członkami, tak umysł wówczas jest naj
doskonalszy, gdy wykorzystuje swą cnotliwość i rozpowszechnia cnoty na zewnątrz 
kształtując zachowania innych, w ten bowiem sposób korzysta ze swej natury na 
podobieństwo Bogd45.

42 Tamże, s. 29.
43 Tamże, s. 26.
44 Tamże.
45 Tamże, s. 26 i 31.
46 Tamże, s. 32.

Człowiek winien się tedy upodobniać do Boga, który przecież stwarzając, 
udzielał się innym, nadając im kształty. „Kształtowanie innych” odbywa się rów
nież dzięki aktywności politycznej, o ile zmierzającej do ustalenia treści „dobrej 
rzeczypospolitej” lub „prawdziwej i dobrej wspólnoty”; jej rezultatem ma się stać 
doprowadzenie całego kraju do stanu spokoju i uporządkowania {quietness and ci
villy), w którym każdy człowiek i całość go obejmująca będą mogli dążyć do natu
ralnej doskonałości określającej właściwą godność człowieka44. „Pole” przystaje na 
to zdanie wypowiedziane przez „Lupseta”, uzupełnia je jednak istotnym wskaza
niem, że najbardziej w związku z tym wzniosłe jest działanie na rzecz całego kraju, 
człowiek bowiem podejmujący je najbardziej zbliża się do natury Boga, co z kolei 
potwierdza jego rozmówca, dopowiadając, iż człowiek rodzi się do wspólnotowego 
porządku, będąc z natury zwierzęciem politycznym skłaniającym się i włączającym 
do ładu cywilnego oraz umiłowanego towarzystwa (inclined and stirred to civil or
der and loving company)45. Istnienie całości politycznej zależy od realizowania wy
magań moralnych, ujmowanych przez pryzmat nie tylko chrześcijańskiej, ale i cy- 
ceroniańskiej tezy o istnieniu niezmiennego, uniwersalnego i prawdziwego prawa 
natury zapisanego w sercach ludzi, różnego od prawa cywilnego, ustanawianego 
przez rozmaitych ludzkich prawodawców, a odmiennego w poszczególnych kra
jach46. Prawo natury, będące fundamentem wymagań moralnych obowiązujących 
wszystkich i zawsze, nie jest arbitralne ani zależne od miejsca i czasu, nie określają 
bowiem jego treści sądy i opinie ludzi, lecz stanowi „wewnętrzną wiedzę o dobru 
i złu”, która winna określać wszelkie sądy. Z wiedzą-prawem natury powiązane zo
stają przez „Pole’a” wszelkie cnoty (virtues) wsparte na wyjątkowej godności jego 
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[człowieka] natury, zakorzenionej i rozkwitającej w ludzkich sercach, stale skła
niającej każdego człowieka do życia cywilnego41. Oto jedyne niezmienne i absolut
ne kryterium, które spełniać winna każda wspólnota polityczna, tak pogańska, jak 
i chrześcijańska: życie cywilne jest ładem politycznym ludzi żyjących razem cno
tliwie i uczciwie; do takiego właśnie życia cywilnego człowiek jest przeznaczony 
przez naturę4*.

47 Tamże, s. 31-34.
48 Tamże, s. 34-36.
49 Tamże, s. 36-38.
50 Tamże, s. 40.
51 Tamże, s. 56.

Lecz właśnie dlatego, jak przekonuje „Pole’a” „Lupset”, wspomaganie dobrego 
bycia „żyjącej cywilnie” całości politycznej staje się nie tylko celem wszelkiego 
studiowania, ale i znakiem doskonałości każdego umysłu. Jakby w nawiązaniu do 
Rafała z Utopii, „Pole” podnosi jednak, iż marnowaniem czasu jest wspomaganie 
dobrego bycia (common weal) przez człowieka pozostającego w całości politycznej 
rządzonej przez tyrana lub złego władcę, pozostającego codziennie pośród złodziei, 
a starającego się nie kraść, zmuszonego do większej nawet cierpliwości i ostrożno
ści niż Platon na Sycylii. „Lupset” przekonuje jednak, że również w takiej całości 
politycznej należy działać na rzecz jej dobrego bycia, nieustannie próbując, popra
wiać tyranię („amending” tyranny). „Pole”, polemizując z tym sądem, sygnalizu
jącym już problem, z jakim próbował się zmagać w związku z poczynaniami króla 
Henryka, godzi się nań dopiero wówczas, gdy „Lupset” wskazuje, że w Anglii wła
da jednak sprawiedliwy król, gotów poddać się racjom i argumentom formułowa
nym przez mądrych doradców i ludzi politycznych47 48 49. Nie dość jednak, że „Pole” 
godzi się ostatecznie z sądem „Lupseta”; wkrótce podejmuje próbę rozważenia wi
zji idealnego państwa, jakby sądził, że mądrzy doradcy i ludzie polityczni zdolni są 
pociągnąć króla w jego kierunku, nakłonić go do podjęcia dzieła takiej przebudowy 
kraju, by możliwie najpełniej przypominał on takie państwo. Próba podobna zary
sowanej w Morusowej Utopii jest kontynuowana, mimo że „Lupset” powstrzymuje 
rozmarzonego interlokutora, pouczając go, by nie był zbyt idealistycznie nastawio
ny i nie naśladował przykładu Platona przedstawiającego obraz państwa, którego 
żaden człowiek na ziemi dotąd nie widział50. „Pole” kreśli więc swoistą „teorię po
lityczną”, odtąd przypisywaną Starkey’owi, kolejnemu autorowi w henrycjańskiej 
Anglii zarysowującemu kształt „idealnego państwa”: człowiek rodzi się, by żyć we 
wspólnocie z innymi i kształtować organizm polityczny, który przypomina ludzkie 
ciało. Ciało ludzkie jest zaś doskonałe wówczas, gdy jest zarazem zdrowe, mocne 
i piękne, dlatego ze względu na podobieństwo do niego zdrowie, moc i piękno ciała 
politycznego stanowić rmisz^fundament rzeczpospolitej (common weal)51. Zdrowie 
polega na właściwej proporcji między wielkością kraju i jego populacją; siła na 
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tym, by każda część była w stanie realizować to, czego wymaga się od niej jako od 
„urzędu” i mogła spełniać ciążące na niej powinności wobec całego ciała społecz
nego, z pewnością nie przeciwstawiając swojego „dobra” dobru całości, lecz jedy
nie służąc tamtemu (w związku z rozważaniami o sile jako koniecznej składowej 
„zdrowego ciała rzeczypospolitej” pojawia się w dialogu Starkey’a rozbudowany 
fragment „organistyczny”: podobnie jak członki ciała ludzkiego służą mu jedynie, 
a nie są „autonomiczne” ani „niezależne” od całości, tak każdy członek całości 
społecznej lub politycznej winien jej służyć; dotyczy to nie tylko ustanowionych 
przez króla urzędników, od niego czerpiących upoważnienie do władania, nie tylko 
rzemieślników i wojowników porównywanych z rękami ludzkiego ciała, nie tyl
ko pracujących na roli zestawianych ze stopami, ale także samego króla, który jest 
niby ludzkie serce, ale nie głowa52 53). Piękno w końcu polega na właściwej propor
cji w połączeniu tych części, na tym, by jedna część pasowała do drugiej w formie 
i kształcie, jakości i ilości: wszystkie części muszą ze sobą harmonijnie współpra
cować, bo wszystkie składają się na całość je obejmującą spajaną - jak członki jed
nego ciała - przez miłość, wspólną więź wszelkiego ładu politycznego i dobrego 
porządku {politic order and good civility)55.

52 Tamże, s. 57.
53 Tamże, s. 64.
54 Tamże, s. 84 oraz 103 i 146.
55 Tamże, s. 55.
56 Tamże, s. 136.
57 Tamże, s. 152.

Zgoda i jedność, jak u More’a, muszą tedy zapanować, wszelkie napięcia i spo
ry (osobliwie wywoływane przez powstania, rokosze czy bunty) prowadzą bowiem 
w ostatecznej instancji do zniszczenia ciała, rychło sprawiając, że niszczony jest 
wszelki dobry ład i porządek54. Analogia organistyczna wskazuje na kluczowe zna
czenie zarządzających państwem króla i urzędników (nie są w niej wyróżniani du
chowni) jako serca i głowy. Jak człowiek ma ciało i duszę, tak każda wspólnota, 
miasto i kraj [...], każde ciało polityczne, a także inne rzeczy, posiadają przecież 
dusze55. Dusza człowieka jest daleko bardziej doskonała niż jego ciało, bo w niej 
jaśnieje rozum Boży i wieczny56 57, Bóg bowiem wprowadził do niej „prawy”, „rzetel
ny” rozum (right reason), by pomagał mu rządzić sobą w życiu cywilnym i podej
mować odpowiednie działania (good Policy)51. Analogia posiadającej duszę (i ro
zum) jednostki i państwa jest nawet tak ścisła, że Starkey gotów jest wykazywać, 
iż ciało [polityczne] jest niczym więcej, jak tylko wielością ludzi, mnogością oby
wateli, a duszę przypomina w nim ład cywilny i prawo polityczne administrowane 
przez urzędników i rządzących. Podobnie bowiem jak ciało w każdym człowieku 
ożywiane jest dzięki cnocie jego duszy (by the virtue of the soul), tak życie cywil
ne [toczy się] dzięki prawu poprawnie administrowanemu przez dobrych urzędni
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ków i mądrych rządzących, przez których są oni rządzeni i trwają w politycznym 
ładzie58 59'. Zauważmy jednak, że Starkey odchodzi w tym miejscu od tradycyjnego 
ujęcia organistycznego, nie kojarzy bowiem z „duszą” ożywiającą ciała polityczne
go ani monarchy, ani jego urzędników, ani nawet duchowieństwa, lecz przypisuje 
„ład cywilny i prawo polityczne administrowane przez urzędników i rządzących”. 
Ujęcie to ma kapitalne znaczenie dla jego dalszych ustaleń, zwłaszcza związanych 
z „wątkiem konstytucyjnym”, skoro bowiem nie rządzący jest wprost znajdowany 
w roli duszy organizmu, nie on zatem animuje polityczne ciało, nie do niego należy 
ustalanie porządku, zgodnie z którym powinno ono działać, lecz ład cywilny i pra
wo polityczne (pamiętamy, że także przez Ponęta traktowane niby „ścięgna” rze- 
czypospolitej). Starkey wyraźnie zatem sugeruje, że administrujący jedynie ładem 
i prawem („administrujący duszą”) urzędnicy i rządzący są związani normatywną 
(można by rzec) „treścią duszy”. Nie do nich należy też kształtowanie tej treści, 
skoro pełnią jedynie rolę zarządzających. Jeśli zważymy, że dla Starkey’a prawo 
obowiązujące w państwie (rozumiane jako prawo polityczne) koresponduje z tre
ścią Bożego rozumu odzwierciedloną w duszy człowieka, to okaże się, że podobnie 
jak ona prawo nie może przeczyć powszechnie obowiązującemu prawu naturalne
mu, występującemu zapewne w każdym państwie w postaci - zgódźmy się z su
gestią Caspariego - systemu prawa odpowiadającego ich szczególnym potrzebom 
i warunkom59.

58 Tamże, s. 55.
59 F. Caspari, Humanism and the Social Order..., s. 121.
60T. Starkey, A Dialogue..., s. 150.

„Pole”, świadom treści wezwania sformułowanego przez „Lupseta”, by nie 
przejmował dosłownie ustaleń dokonanych przez Platona, w przedstawianej formu
le „związania rządzących treścią prawa pojmowanego jako dusza ciała polityczne
go” nie uznaje prawodawcy za figurę władcy; wydaje się też, że w swoim osobli
wym ujęciu neguje wręcz prawodawczą funkcję rządzącego, odbiera mu możność 
stanowienia nowych norm lub zmieniania obowiązujących, skoro sprowadza go 
wyłącznie do roli administratora prawa politycznego i ładu cywilnego. Powiada 
wręcz „Lupset”, że mądry filozof Platon stale przekonywał, że dla rzeczpospolitej 
pracują głównie dobrzy urzędnicy, rządzący i panujący, którzy powinni żyć prawa
mi; moim zdaniem z tego samego powodu nie uznawał on za konieczne spisanie ja
kichś praw dla jego rzeczpospolitej; ponieważ jeśli głowy (heads) w rzeczpospolitej 
są zarówno sprawiedliwe, dobre, jak i mądre, to mogą nie potrzebować żadnych 
nowych praw dla ludu60. Na pytanie „Pole’a”, czy taka sytuacja może mieć miejsce 
w Anglii, pada odpowiedź „Lupseta”, że zaistnieje ona dopiero wtedy, gdy Bóg ze- 
śle anioły i uczyni ich jedynymi członkami państwa. „Pole” zgadza się z rozmów
cą; wie, że pojawienie się propozycji przypominających Platońskie nie doprowa
dzi do zmian, bo - pouczał go już o tym „Lupset” - ateński filozof kreślił wizję 
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idealistyczną, przeznaczoną w istocie dla „miasta anielskiego”. Oddala też propo
zycje znajdowane u innych filozofów starożytnych jako równie „idealistyczne”, 
zwłaszcza rozważania stoików na temat mędrca, w sercu którego nie tylko miałaby 
się odzwierciedlać rozumność kojarzona z naturalnością (jak dzieje się w każdym 
człowieku), ale który miałby - uświadamiając sobie jej treść w postaci norm prawa 
naturalnego - stanowić własne normy z tamtymi niesprzeczne.

Nie tak idealistyczne wizje powinny określać treść refleksji o pożądanym wład
cy politycznym, lecz raczej to, co dyktuje doświadczenie gromadzone w trakcie 
udziału w życiu „cywilnym” i „wspólnym”. Starkey porzuca idealistyczne stano
wiska, co odnosić możemy nie tylko do starożytnych, ale też do omówionych już 
prób z jednej strony Morę’a, z drugiej zaś Elyota, eksponujących rozumność jako 
władzę zdolną ukształtować niezmienny ład zapewniający pokój i bezpieczeń
stwo, a zarazem usunąć przyczyny napięć, konfliktów i sporów przez zanegowanie 
wszelkiej partykulamości (Morę), albo jako władzę odczytującą i aplikującą treść 
niezmiennego ładu wszechrzeczy. „Pole” prezentowany przez Starkey’a schodzi 
znacznie niżej, nie wiąże bowiem mądrości władcy z projektowaniem doskonałe
go ładu ani wyłącznie z honorowaniem ładu wykraczającego poza poziom ludzki, 
lecz z poznawaniem „cywilności” i wspólnotowości nie czysto teoretycznym, ale 
praktycznym; poza wszystkim zaś z poznawaniem dokonującym się „przez udział” 
w życiu cywilnym i wspólnotowym. Owocem tego trudu epistemicznego ma być 
nie tyle nakierowanie na ład uniwersalny, jak u More’a i Elyota, ale raczej na to, co 
właściwe danej, jego wspólnocie, od której dowiaduje się o treści właściwego jej 
ładu i prawa politycznego.

Dlatego „Pole” dopowiada, odcinając się od idealizmu obu współczesnych au
torów i znów przywoływanego Platona, że podstawą wszelkiej szczęśliwości w ży
ciu cywilnym jest posiadanie dobrego księcia, niepowodującego się - jak większość 
panujących - namiętnościami, lecz rozumem rozpoznającym lad sprawiedliwości 
i prawa, będące władzą najwyższą dla prostego i czystego rozumu, uwolnionego 
od wszelkich domieszek uczuciowości (affectatiori); one muszą rządzić i kierować 
państwem, a nie książę podług swej wolności i woli (after his own liberty and 
will)61. Jednoznacznie określona przez Starkey’a „zasada rządów prawa”, która 
miała być uznana przez monarchę, rządów prawa nie wywodzonego z „abstrak
cyjnej rozumności” ani z „wszechogarniającego ładu wszechrzeczy”, lecz zbio
rem norm niesprzecznych z wymaganiami prawa naturalnego, a właściwych da
nej wspólnocie politycznej (co bardzo istotne z uwagi na eksponowanie przez 
tegoż autora potrzeby przejęcia rzymskiego prawa cywilnego kosztem common 
law, o czym w dalszym ciągu). Rządy prawa rozciągają się również na zagadnie
nia ustrojowe, niechroniące dziedziczności, lecz raczej elekcyjność władcy, który 
miał być zarazem mądry i sprawiedliwy, miał znać treść prawa i należycie nim 

61 Tamże, s. 165.



508 Rozdział VI

administrować, korzystając z pomocy mądrych i sprawiedliwych urzędników: 
kraj, powiada Starkey, nie może być długo rządzony poprawnie ani prowadzić do
brej polityki, gdy wszyscy muszą się kierować wolą jednego, który nie został wy
brany elekcyjnie, lecz doszedł do swej pozycji ze względu na naturalną sukcesję- 
61. Spoglądając z tego punktu widzenia, formułował jednak bardzo odważny sąd 
o Anglii Henryka VIII, uznanego wszak przez „Lupseta” za władcę sprawiedliwe
go, zdolnego przeprowadzić oczekiwane zmiany: najczęściej dzieje się w Anglii 
tak, powiada „Pole”, przyszły bliski współpracownik Marii Tudor, że książęta 
dochodzący do władzy dzięki dziedziczeniu tytułu poddają się bardziej namiętno
ściom niż rozumowi i ładowi sprawiedliwości, nie ciesząc się szacunkiem podda
nych, bo władając - już w związku ze sposobem objęcia urzędu - wbrew natu
rze i wszelkim wymaganiom prawego rozumu62 63 64. Co istotne, bo rzadko rozważane 
współcześnie (pamiętajmy, że dzieło powstawało w okresie panowania Henryka 
VIII), Starkey nie waha się łączyć tezy o elekcyjności władcy z otwarcie wyraża
nym przyzwoleniem na detronizowanie tyranów. Pisze: nie jest w mocy człowieka 
uczynienie mądrym księcia, któremu z natury brak mądrości, ani uczynić sprawie
dliwym tego, kto dla własnej przyjemności staje się tyranem. Leży jednak w mocy 
człowieka to oto: wybrać i wskazać (to elect and choose) takiego [kandydata], któ
ry jest zarazem mądry i sprawiedliwy, i uczynić go księciem, a gdy taki stanie się 
tyranem zdetronizować goM.

62 Tamże, s. 154. Zob. ponadto M. Todd, Christian Humanism and the Puritan Social 
Order, s. 189-193.

63 T. Starkey, A Dialogue..., s. 94 i 101.
64 Tamże, s. 153.

Starkey, i jest to kolejny ważny element jego rozumowania, nie opowiada się 
otwarcie po stronie żadnej z form rządu; oczywiście zna wszystkie klasyczne „for
my czyste”: monarchię, arystokrację i demokrację raczej niż politeję, skoro jednak 
eksponuje w pierwszej kolejności nie ład instytucjonalny, lecz ład normatywny, 
którym każdy rządzący jest związany i do którego każdy, chyba że staje się tyra
nem, odnosi się aprobatywnie, zwłaszcza gdy jest zarazem „mądry i sprawiedli
wy”, to konsekwentnie przyjmuje, że kwestia formy jest drugorzędna. Rządy prawa 
mogą być realizowane w rozmaitych formach rządu, piastuni najwyższych urzę
dów tak w monarchii, jak arystokracji, zdolni są poddawać się im, nie do nich też 
z pewnością należy wybór formy odpowiadającej danej wspólnocie, lecz - jak roz
strzyga Starkey - do samej tej wspólnoty. To wspólnota wybiera dla siebie formę 
rządów, a w każdej wybranej rządzący są poddani panowaniu prawa (Przypomnij
my, co pozostaje w mocy człowieka: wybór rządzącego i ewentualne pozbawienie 
go tytułu, gdy staje się tyranem). Wybór formy ma być dostosowany do warun
ków charakterystycznych dla danej wspólnoty, a choć większość z nich wybrało 
formę monarchiczną raczej niż „wspólną radę” (common counseP), to przecież są
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i takie, w których panuje „wspólna rada”65. Właściwą Anglii - jak należy przypusz
czać wybraną jako odpowiednia przez lud tego kraju - jest forma mieszana, w któ
rej - obok króla - działa stała „rada czternastu”, złożona z czterech największych 
i najstarszych lordów świeckich, dwóch biskupów: Londynu i Canterbury, czterech 
głównych sędziów i czterech najmądrzejszych obywateli Londynu66 67. Rada ta miała 
baczyć na to, by władca nie naruszał wolności całego ciała królestwa, chronić kraj 
przed ewentualną tyranią. Ten „niewielki parlament” uprawniany był nie tylko do 
zwoływania „zwykłego parlamentu”, ale także do wybierania dziesięcioosobowej 
rady króla, pełniącej rolę podobną jak późniejszy gabinet, a złożonej z dwóch dok
torów wykształconych w zakresie teologii, dwóch wykształconych w zakresie prawa 
cywilnego, dwóch znających common law [...] i czterech przedstawicieli szlachty, 
ekspertów i mądrych ludzi zajmujących się działalnością publiczną61.

65 Tamże, s. 60-61.
66 Tamże, s. 155.
67 Tamże, s. 166 i 155. Zob. ponadto A. J. Carlyle, R. W. Carlyle, History of Medieval 

Political Theory in the West, t. VI, Edinburgh-London 1936, s. 261-263.
68 T. Starkey, A Dialogue..., s. 61.
69 Tamże.
70 Tamże, s. 55.

Rola króla, ograniczanego przez opisany „system rad”, sprowadzała się - pod
kreślmy raz jeszcze - do administrowania obowiązującym prawem i nie rozciągała 
się na jego stanowienie. Należy jednak przypuszczać, że Starkey przypisywał kró
lowi trud bieżącego zarządu politycznego, z pewnością wszak wspominał o tym, iż 
w każdej decyzji i w każdym innym działaniu winien on mieć na względzie „dobro 
wspólnoty”, a nie swój partykularny „interes”. Dopóki [rządzący] posiadają władzę 
i kierują państwem mając na względzie nie własne pojedyncze korzyści ani nie par
tykularne dobra (private weal) którejkolwiek części bardziej niż innych [części kró
lestwa], lecz wsłuchują się w stanowiska wszystkich swoich rad, decydują i działają 
odpowiednio do wymagań dobra wspólnego całości (common weal of the whole), 
tak długo - powiadam - istnieje dobry ład, nakierowany na dobrą cywilność (good 
civility) i taki sposób postępowania jest dobry (good policy). Rządzący powodujący 
się własnymi ambicjami i partykularnymi interesami niweczy państwo, obraca ten 
dobry ład [...] ku poważnej tyranii, do czego nie można dopuszczać68. Rzeczywista 
„zasada polityczna” i „cywilny ład” powinny zostać ustanowione, by możliwe 
było doprowadzenie możliwie wielu do życia w cnocie odpowiadającego godności 
ludzkiej natury, lud powinien być tedy rządzony cnotliwie i uczciwie niezależnie 
od przyjętej formy rządów, zatem przez najlepszych ludzi, zdolnych łączyć wszyst
kich rządzonych w „cnocie i uczciwości” przez zaprowadzanie ładu politycznego69, 
przez ludzi zdolnych - zgodnie z najważniejszą zapewne tezą Starkey’a - możliwie 
wielu nakłonić do prowadzenia „życia cywilnego”70.
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Wyprowadzając „system rad”, który miał ograniczać władzę króla, Starkey 
wydaje się uwzględniać doświadczenia angielskie z czasów późnego średnio
wiecza (rady baronów), ale także korzystać ze źródeł analizowanych przez pisa
rzy kontynentalnych na początku XVI w. Prawdopodobnie jako pierwszy autor 
angielski przywoływał on jednak przykład ustroju Wenecji, korzystając zarówno 
z analizy konstytucji tego miasta-państwa dokonanej przez Donato Giannottiego, 
jak i z prac poruszających analogiczne zagadnienia napisanych przez nauczycie
la Pole’a Gaspara Contariniego (zwłaszcza z jego De magistratibus et republica 
Venetorum). Zdaniem licznych badaczy, ta mieszanina idei późnośredniowiecznych 
z jednej, republikańskich idei renesansowych z drugiej strony wydała wizję wspól
noty politycznej podobną do tej, którą w XIV stuleciu przedstawił Marsyliusz z Pa
dwy, eksponując naturalistyczną koncepcję społeczeństwa cywilnego nieuznające- 
go władztwa papieża, a nawet będącego źródłem wszelkiego władztwa, nie tylko 
w sprawach świeckich, ale także duchowych. T. F. Mayer przekonuje jednak, że 
autor dialogu mógł nie odwoływać się do Marsyliusza (mógł nawet nie znać jego 
dzieł), jako że u wciąż przywoływanego Arystotelesa mógł odnaleźć koncepcję 
„ustroju mieszanego”, uwzględniającego elementy trzech „form czystych”: monar
chii, arystokracji i demokracji. Podobnie jak Stagirytą, Starkey eksponował jednak 
nade wszystko „moment arystokratyczny”, choć z pewnością połączenie elementów 
pochodzących z wszystkich trzech „form czystych” stanowiło zarówno cel jego po
szukiwań, jak i znamię doskonałej formy rządów. W istocie żadna z tych form nie 
sięgała doskonałości, wymagającej jednak uwzględnienia kolejnych wskazywanych 
przez Stagirytę elementów: przyjaźni i dóbr materialnych jako warunków osiągania 
szczęśliwości w jedynym „ciele politycznym”.

W związku z analizą potrzeby zachowywania i umacniania jedności tego ciała 
pozostają dwa kolejne elementy namysłu Starkey’a. Pierwszy z nich dotyczy ary
stokratów, a zwłaszcza ich wykształcenia, które - zgodnie postulatami głoszonymi 
także przez innych chrześcijańskich humanistów pierwszej ćwierci XVI w. - mia
ło zmierzać do kształtowania sposobów myślenia i działania służących wspólnocie 
jako całości, odwodzić zaś od wzorców skłaniających raczej ku temu, co prywat
ne lub - szerzej - partykularne. To nie pierwsza ani ostatnia deklaracja ukazują
ca znaczenie, jakie myśliciele angielscy doby Tudorów przykładali do jedności 
wspólnoty raczej niż „myślenia indywidualistycznego”: zainteresowanie tym, co 
powszechne i wspólne wciąż przemagało u nich nakierowanie chęci, woli, umysłu 
i uczuć ku temu, co partykularne. Jak się wydaje, zdaniem Starkey’a, bez względu 
na wybór formy rządów, w każdej wspólnocie konieczne jest zachowywanie „ary
stokratycznego ładu”, w każdej bowiem - wbrew stanowisku More’a, ale zgodnie 
z głównymi postulatami Elyota - wielkie znaczenie posiada hierarchia społeczna 
kształtująca się w długim okresie. Znów znajdujemy analogię organistyczną jako 
źródło podstawowego argumentu na rzecz istnienia tego typu ładu: oto podobnie 
jak w ludzkim ciele istnieje porządek hierarchiczny, tak w społeczeństwie, które 
-jak pamiętamy - jest jego analogonem, istnieć musi hierarchia. Starkey stwierdza 
otwarcie, iż w organizmie społecznym, w którym każda część pełni sobie właściwą 
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rolę (his office) i spełnia odpowiadające jej powinności, wszystkie części harmonij
nie współdziałają, służąc sobie nawzajem, podobnie jak służyć ma złożonej z nich 
całości rządzący odpowiednio do wymagań duszy, kojarzonej z prawem politycz
nym71. Co więcej, arystokracja ma za zadanie wychowywanie klas niższych, 
Starkey stwierdza bowiem, że ich członkowie są nazbyt często grubiańscy i nie
okrzesani, zapalczywi i wybuchowi do tego nawet stopnia, że w razie nieistnienia 
tych, którzy by nimi rządzili, mógłby zaniknąć wszelki porządek72. Zarówno ten ar
gument, jak i następny, nazwijmy go prowidencjalnym, znamy już dzięki Elyotowi: 
hierarchia miała nie tylko uzasadnienie historyczne i społeczne, jako kształtująca 
się od niepamiętnych czasów i wyjaśniająca istnienie tych, którzy powstrzymy
wali nieprzyzwoitych i grubiańskich, lecz jeszcze jedną podstawę. Hierarchię bo
wiem ustanowił Bóg, obdarowując poszczególne jednostki „niebiańskim światłem” 
w rozmaitym stopniu: jednym udzielone zostało więcej światła, innym zaś mniej, 
odpowiednio do natury ich ciała i odpowiednio do ich wykształcenia i dobrego 
działania na rzecz dobra wspólnego, do którego zostali przeznaczeni przez natu
rę, pisał Starkey73. Stwierdzane przez niego różnice wpływały oczywiście na udział 
w rządzeniu i wymierzaniu sprawiedliwości przez tych, którzy powinni być szcze
gólnie przygotowywani do tej służby, bez podejmowania innych zajęć, zwłaszcza 
takich, które odwodziłyby ich od ciągłego kształcenia się74. Rozważając już wprost 
przypadek angielski, Starkey wymagał właściwego sprawowania urzędów i wy
pełniania obowiązków przez „mądrych i sprawiedliwych” sędziów pokoju i szery
fów w każdym hrabstwie, którzy mieli dbać o zachowanie poddanych w jedności 
i zgodzie, i którzy powinni - znów podobnie jak u Elyota - być niezależni także 
materialnie, mieć zatem inne źródło dochodów niż zarobek związany z pełnieniem 
odpowiedzialnych funkcji75. W związku z tym autor A Dialogue... przewidywał nie 
tylko kontrolowanie ich poczynań przez króla (każdy, kto nie wykonuje należycie 
swych powinności, mógł być wezwany przed jego oblicze w celu złożynia wyja
śnień) i przez samych poddanych, czyli adresatów ich działań, uzyskujących prawo 
skargi sądowej przeciwko nim76.

71 Tamże, s. 64.
72 Tamże, s. 106.
73 Tamże, s. 152.
74 Wywód dotyczący hierarchii wpływającej na udział w sprawowaniu rządów, pamiętajmy 

jednak, że wciąż poddawanych „rządom prawa”, podsumowuje „Pole” następująco: Kraj, miasto 
czy miasteczko są dobrze rządzone, kierowane i prowadzone jedynie wówczas, gdy panujący lub 
rządzący są cnotliwi i mądrzy, gdy wciąż mają przed oczami [...] zdrowie swoich poddanych, 
z których każdy wypełnia też sobie właściwe urzędy i obowiązki, do których został przeznaczony 
i wskazany (tamże, s. 63-64).

75 Tamże, s. 172.
76 Tamże, s. 156.

Starkey zasadniczo broni istniejącej stratyfikacji społecznej i zasady primoge- 
nitury (uznawanej za kluczową dla utrzymania ciągłości i dawności warstwy szla
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checkiej będącej wszak fundamentem i gwarantem zarazem angielskiej „cywilno- 
ści”77, przekonywanąjednak o potrzebie zdobywania wykształcenia, a nie opierania 
się jedynie na dziedzicznych tytułach78). Podobnie jak Morę, ale inaczej niż Elyot, 
jak tamci powołując się zresztą na Platona, zaznacza jednak potrzebę edukacji 
wszystkich dzieci (a nie tylko przyszłych rządzących) jako remedium na istnieją
ce „zło” społeczne79: po ukończeniu siódmego roku życia powinny się one uczyć 
pisać albo przygotowywać do rzemiosła odpowiednio do swych „zdolności natu
ralnych”. Najwięcej miejsca poświęca jednak kształceniu przyszłych rządzących, 
zbliżając się raczej do Elyota (w szczególności jak on wymagając, by formacja 
była podobna uprawie ogrodu, pozwoli bowiem wydobyć i zaktualizować cechy 
i zdolności tkwiące potencjalnie w kształconym oraz poprowadzi go do „doskona
łości naturalnej80) niż do More’a (choć nie przedstawia równie szczegółowo jak oni 
programu edukacji, wspominając o dwóch tylko autorach, których należy czytać: 
Erazmie i Jacopo Sadoleto): nie zamyka wprawdzie drogi do urzędów przedstawi
cielom innych warstw niż szlachta, choć przewiduje dla nich inny cykl kształcenia, 
skoro dzieci szlachty mają się kształcić wspólnie, a nie - jak u Elyota - w domu, 
pozostając pod opieką cnotliwego lub pobożnego tutora, mimo że - tym razem 
podobnie jak u Elyota - kształcenie ma łączyć elementy klasyczne i „rycerskie”. 
Szkoły, w których mieli się kształcić synowie rodów szlacheckich, miały stano
wić małe organizmy, zapowiadające te, w których w przyszłości mieli oni pełnić 

77 Tamże, s. 107.
78 Zob. również P. N. Siegel, English Humanism and the New Tudor Aristocracy, „Journal 

of the History of Ideas” 1952, 13, s. 450-468. Przekonując o istotnej roli arystokracji, Starkey 
nie jest jednak bezkrytyczny wobec jej przedstawicieli. Przeciwnie, podobnie jak Erazm, a po 
nim More, wskazuje wiele niedomagań ich dotykających, stwierdzając w szczególności, że ksią
żęta i lordowie rzadko dbają o dobry lad i zdrowie swoich poddanych, bacząc bardziej na to, by 
otrzymali należne im renty i odzyskali swoje ziemie, choć zarówno lordowie, jak i prałaci utrzy
mują w swoich domach nierobów tylko dlatego, że pochodzą z dobrych domów (T. Starkey, 
A Dialogue..., s. 79 i 86). Nie poprzestając na krytyce, kierującej się również przeciwko swo
istemu kształceniu w manierach jedynie wiejskich i swoistym konsumizmie, lecz przedstawiając 
również środki zmierzające do poprawy stanu arystokracji, szlachty i gentry, Starkey postuluje 
w szczególności - naśladując ówczesnych autorów włoskich - by ich przedstawiciele nie pozo
stawali wyłącznie w swoich wiejskich posiadłościach, lecz wreszcie włączyli się w życie miej
skie, by budowali rezydencje w miastach i poznawali obyczaje w nich panujące (tamże, s. 92 
i 161).

79 Edukacja miała zapobiegać wszelkim niedomaganiom stwierdzanym w życiu publicznym; 
przeświadczenie to, stale (nie tylko przez Starkey’a) odnoszone do tezy Sokratesa, kojarzono 
z tezą, iż przyczyną wszelkiego zła jest w świecie społecznym niewiedza; zdaniem Starkey’a 
o „czystość” mieli zabiegać - specjalnie dobierani spośród najlepiej wykształconych - „zacho
wawcy wspólnego dobra” (conservators of the common weal), w wielkiej mierze przypominają
cy rzymskich cenzorów.

80 Zob. zwłaszcza tamże, s. 31-32.
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urzędy; dzięki takiej organizacji szkoły miały przygotowywać uczniów do podej
mowania działań na rzecz całości, uczyć ich nie tylko współpracy z innymi, ale 
także „poczucia istnienia ogarniającego ich organizmu społecznego” i treści rzą
dzącego nim ładu. W szkołach tych, inaczej niż w uniwersytetach, przeznaczonych 
wedle Starkey’a raczej dla dzieci z ubogich rodzin, miało się też odbywać kształce
nie w zakresie prawa (problem, czy kandydaci z innych warstw społecznych mogli 
piastować wyższe urzędy i wykonywać zawody prawnicze, do czego przygotowy
wani byli uczniowie wspominanych wyżej „szkół elitarnych”, przeznaczonych je
dynie dla dzieci szlacheckich, nie został jednoznacznie rozstrzygnięty przez autora 
A Dialoguebadacze przyjmują jednak zgodnie, że - także jako człowiek niepo- 
chodzący ze stanu szlacheckiego - Starkey godził się na przyznanie także takim 
ludziom możliwości podobnego awansu; w tekście pracy pojawiają się zresztą do
syć wyraźne sugestie na ten temat81 82, a i skład dwóch spośród rad wskazuje na moż
liwość udziału przedstawiciela innej warstwy wykształconego w zakresie teologii 
lub prawa).

81 Tamże, s. 147 i 175-184. F. Caspari sugeruje nawet, że pochodzący spoza szlachty, a na
leżycie wykształceni (choć nie w szkołach przeznaczonych dla przyszłych rządzących i urzędni
ków) mogli się stać nawet członkami „małego parlamentu” (czternastoosobowej rady) lub pry
watnej rady króla (F. Caspari, Humanism andthe Social Order..., s. 129).

82 T. Starkey, A Dialogue..., s. 185.

Autor A Dialogue..., znów podobnie jak inni chrześcijańscy humaniści niezwy
kle mocno akcentujący znaczenie wolności jednostki i rolę jej wolnej woli, w cha
rakterystyczny sposób dopełnia swe rozważania na temat edukacji, mającej prze
cież decydujące znaczenie w dziele naprawy wspólnoty politycznej, kształtowania 
w jej członkach dzielności ułatwiających podejmowanie działań odpowiednich 
do ich natury, a przy tym służących dobru publicznemu. Akcentując za Erazmem, 
iż Chrystus zstąpił na ziemię, by doskonalić człowieka i poprawić Prawo używa
jąc doktryny niebiańskiej i boskiej*2, wskazuje zarazem, że wolna wola człowieka 
może wybrać dążenie ku celowi mu właściwemu, ale może mu też zaprzeczyć; że 
zatem koniecznym uzupełnieniem, wiążącym się z wystąpieniem Chrystusa, jest 
motywowanie woli do właściwego wyboru przez miłość; bycie cnotliwym z jednej, 
rozumnym z drugiej, miłującym innych i wspólnotę wraz z nimi tworzoną z trze
ciej strony - oto postulaty formułowane wobec każdej jednostki, których spełnienie 
ma ją zjednoczyć z całą wspólnotą i z wszystkimi innymi, nakierować ku analo
gicznym celom, jak podejmowane przez inne jednostki, wreszcie związać z samym 
Bogiem. Miłość jednak ma źródło w Bogu i dlatego Starkey przyjmuje, że Bóg po
maga dzięki niej człowiekowi w jego indywidualnych dążeniach i w utrzymywa
niu pokoju we wspólnocie politycznej; On w ostatecznej instancji wzbudza w czło
wieku dążenie do doskonałości, jest racją stałości zarówno w zbliżaniu się do celu 
i łączeniu się z innymi, jak jest źródłem samego ładu wspólnotowego. Starkey od
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słania wreszcie podstawę swej koncepcji: nie tyle Platon, ile nauka Chrystusa o mi
łości, godności i naturze człowieka podlegającej doskonaleniu jest tą, z której biją 
najważniejsze treści wyrażane w dialogu Pole’a i Lupseta, łącząc to, co klasyczne 
a przedchrześcijańskie z tym, co chrześcijańskie83.

83 Tamże, s. 186-190.
84 Starkey proponuje zresztą inne jeszcze reformy o charakterze społecznym i gospodar

czym, dotyczące m.in. kształcenia rzemieślników, ograniczenia liczby służby w domach arysto
kratycznych, ograniczenia importu towarów luksusowych (tamże, s. 93-94, 142-146 i 156-160).

Drugi z uzupełniających element refleksji Starkey’a jest osobliwy, zwłasz
cza jeśli zważymy, że tworzy on w czasach, gdy rola common law była ekspono
wana, a na przełomie XVI i XVII w. akcentowana bodaj najmocniej w związku 
z poważnym konfliktem powstałym wokół kwestii „prawego rozumu” króla się
gającego do uzasadnień znajdowanych w doktrynie „Boskiego uprawnienia”. Oto 
Starkey proponuje, zdaniem Mayera kierując się zamiarem ostatecznego zrzucenia 
Jarzma normańskiego”, odsunięcie common law i sięgnięcie do prawa cywilnego, 
zwrócenie się więc do dorobku jurystów rzymskich, eksplorowanego na konty
nencie przez legistów, aktywnych między innymi w Padwie, pamiętającej dorobek 
późnośredniowiecznych glosatorów i postglosatorów, w tym „bartolistów”, którzy 
także uzasadniali jedność wspólnoty politycznej personifikowanej przez politycz
nego władcę jako prawodawcę. Ta radykalna teza Starkey’a wiązała się zresztą 
z postulatem, by prawnikami nie byli już dłużej duchowni, lecz zawód ten wyko
nywali głównie przedstawiciele gentry, by po zniesieniu klasztorów przejęli oni 
funkcje spełniane dotąd przez mnichów odwołujących się przy próbach obrony 
własnego, tradycyjnego a partykularnego stanowiska do reguł zawartych w prawie 
pospolitym84.

4. W odniesieniu do ustroju Kościoła, wciąż postrzeganego jako jeden, po
wszechny i wieńczony przez papieża, Starkey przyjmuje rozwiązanie analogiczne, 
jak wobec wspólnoty politycznej: najlepszy jest „rząd mieszany”, uwzględniający 
elementy „form prostych”, niedopuszczający pozostawania „pełni władztwa” przy 
papieżu jako „elemencie monarchicznym”, koniecznym, ale przecież nie jedynym. 
Sprzeciw wobec tendencji hierokratycznych i papalistycznych łączy jednak Starkey 
z krytyką skrajnych tendencji koncyliamych, uzasadniających pozycję papieża tyl
ko jako wykonawcy zaleceń soboru powszechnego, mających go jedynie za „egze
kutywę” lub „organ wykonawczy”. Starkey wydaje się bardziej cenić umiarkowa
ne propozycje koncyliame, zna bowiem dorobek paryskich mistrzów d’Ailly’ego 
i Gersona, otwarcie posiłkując się ich rozważaniami, a nawet zalecając Henrykowi 
VIII, by wolę uzyskania rozwodu z Katarzyną Aragońską realizował właśnie przy 
pomocy soboru powszechnego (skądinąd zauważmy, że postulat ten zrodził się 
prawdopodobnie w środowisku Pole’a, a jego głównym obrońcą stał się - należący 
do niego - Henry Cole).
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Tak jednak w przypadku ustroju ciała politycznego, jak i w przypadku ustro
ju Kościoła Starkey nie jest przywiązany do jednej formy rządu. Monarchia, ary
stokracja i „republika” stanowią dlań formy, w których różne wspólnoty zdolne są 
stawać się „rzeczywistymi i prawdziwymi”; jak u Arystotelesa każda z tych form 
może też zapewnić realizację dobra wspólnego („rządów prawa”), a przez to przy
czynić się do kształtowania i utrzymania wspólnoty, o ile piastuni władzy nie będą 
powodować się partykularnymi interesami, lecz stanowić normy i dobierać środki 
za przyzwoleniem wspólnoty, takie zatem, które odpowiadają jej naturze, utwier
dzają życie cnotliwe coraz większej liczby członków, są zgodne z właściwymi im 
sposobami działania, nastawieniami i preferencjami określanymi przez wzorce nie- 
sione przez ich wspólnotową kulturę85. Tylko w ten sposób może być zapewnione 
współdziałanie wszystkich członków wspólnoty około dobra wspólnego, każdy bo
wiem podejmuje aktywność wedle znanych wzorców, utwierdzanych przez prawo 
i religię, odzwierciedlających wymagania natury, nie przedkładając indywidualnej 
przyjemności nad dobro wspólnoty, lecz podporządkowując ją jej wymaganiom86. 
Formułując taką tezę, świadom upadłości człowieka, a nawet podkreślając wyjąt
kową w tym względzie niedoskonałość Anglików, Starkey nie tylko wzywa ducho
wieństwo i wyższe warstwy społeczeństwa angielskiego do podjęcia pracy na rzecz 
dobra wspólnego, zdobywania wykształcenia i umacniania sprawności moralnego 
działania, by w ten sposób przełamać stan niechęci względem innych i rozpocząć 
życie dla wspólnoty, ale także do przeprowadzenia reform umożliwiających prze
kształcenie Anglii we wspólnotę rzeczywistą i prawdziwą. Wspomina o potrzebie 
opodatkowania wielkich dóbr, ukrócenia rozwodów, roztoczenia opieki nad rzemio
słem i poddania kontroli rządowej korporacji rzemieślniczych, zwiększenia liczby 
szkół i zreformowania wyższych uczelni, wreszcie skodyfikowania i uproszczenia 
systemu prawnego. Jego „Lupset” zauważa jednak, że niepodobna doprowadzić do 
przemian przy użyciu przymusu, jak nie można liczyć na to, że w ich następstwie 
motywem działania jednostek stanie się dążenie do doskonałości i dobrego bycia 
wspólnoty zamiast chęci zaspokojenia własnych materialnych pragnień. „Pole” 
z kolei dopowiada, że prawo nie jest właściwym sposobem przemieniania moty
wów ludzkich, a jedynie środkiem towarzyszącym religii, ta bowiem może istotnie 
wpłynąć na przemianę warunkującą skuteczność reform przez prawo wymaganych. 
Warunkiem wstępnym zmian jest należyte ukształtowanie woli prawodawcy, która 
ustala treść prawa; woli o tyle przyczyniającej się do realizacji reform, o ile prawi
dłowo motywowanej. W żadnym tedy razie piastuni władzy nie mogą tracić z oczu 
religii, decydującej o motywach powodujących każdą jednostką. Motyw wprowa
dzony w tym miejscu i wiązany z imieniem kardynała Pole’a mieć będzie wielkie 
znaczenie w polemikach toczonych następnie przez katolików z rządem Tudorów; 

85 Tamże, s. 53-54.
86 Tamże, s. 57.
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katolików wskazujących, że chęć przejęcia przez świecki rząd zwierzchnictwa nad 
Kościołem doprowadzić może do negacji wszelkiej religii, uniemożliwić skutecz
ność reform projektowanych przez Starkey’a, a w końcu zamknąć drogę ku „rze
czywistej i prawdziwej wspólnocie”.

Motyw ten wiązał się jednak z istotnym wezwaniem Starkey’a do zreformowa
nia konstytucji angielskiej, przemienienia rządu, uniemożliwienia stanu, w którym 
wola władcy (a nawet jego fantazja) stanowi punkt oparcia nie tylko prawa, ale 
wręcz dla królestwa: zasada, w myśl której wszystko dziać się winno wedle woli 
i chęci niewątpliwie doprowadzi do zniszczenia tego królestwa; oczywiste jest tedy, 
i potwierdzone przez słowa Ewangelii, że żaden kraj nie może być długo rządzony 
dobrze ani utrzymywać poprawnej polityki, gdy poddany jest rządom woli jednego 
[,..]87 88. Cóż bardziej sprzeciwia się rozumności, pytał w innym miejscu „Pole”, niż 
poddanie wszystkich ludzi rządom tego, który zdaniem wszystkich pozbawiony jest 
rozumu? To prawda, że gdy władca jest rozumny i cnotliwy, jego absolutne rządy 
mogą się stać najdoskonalszym rozwiązaniem-, gdy jednak brakuje mu podobnych 
przymiotów, to nieograniczona władza otwiera mu drogę do tyranii, która nie jest 
- wbrew potocznemu mniemaniu - karą Boga zesłaną na występny lud, ale for
mą rządów najbardziej nienaturalną i nierozumną, z pewnością niepochodzącym od 
Boga największym złem, jakie dotknąć może wspólnotę polityczną. Obawa przed 
pojawieniem się władcy pozbawionego odpowiednich przymiotów stawała się w 
ten sposób racją ograniczenia władzy króla przez wspólną radę królestwa i par
lament, radę stale działającą gwoli porządkowania woli władcy, zatem kreowaną 
niezależnie od niej, wybieraną nie przez króla, ale przez parlament; radę, bez przy
zwolenia której król nie mógł podjąć żadnej decyzji89.

87 Tamże, s. 101.
88 Tamże, s. 102-103.
89 Tamże, s. 168-169.

U Starkey’a władca polityczny nie był wyposażany w „Boskie uprawnienia”; 
jego pozycja określana została przez lud nie tylko władny wskazać piastuna wła
dzy, jak i zmienić formę rządu. Gdy mowa o Anglii, autor nie nawoływał jedno
znacznie do zmiany formy monarchii z dziedzicznej na elekcyjną, postulował jed
nak - w imię dostosowania formy do wymagań stawianych przez kryterium dobra 
wspólnego - ograniczenie władcy przez ciała doradcze, wraz z nim ustalające treść 
owego dobra i gwarantujące, iż nie będzie się powodować względami własnymi. 
Już nie tylko przewidywane przez Fortescue intentio populi miało określać decy
zje władcy radzącego się ciał przedstawicielskich i oczekującego ich przyzwolenia 
w wyjątkowych wypadkach; ciała tego rodzaju miały teraz działać stale i wskazy
wać władcy treść powinnych decyzji, kierunkując (ale i ograniczając) jego wolę, 
apelując do jego rozumności i redukując następstwa jego ewentualnej nierozumno- 
ści i niesprawiedliwości. W porównaniu z doktryną Fortescue koncepcja Starkey’a 
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wprowadzała zatem zasadniczą zmianę: nie król zdawał się już być głową poru
szaną przez serce, ale raczej stała rada wspólnoty i parlament stawały się uosobie
niem, głową wspólnoty ujawniającą treść jej „chęci”.

Pytanie, czy władca działał wyłącznie na mocy ich pełnomocnictw, czy był je
dynie „reprezentantem wspólnoty”90, czy też zachowywał uprawnienia własne, nie 
jest tak istotne, jak stwierdzenie, że Pole i Starkey zajmowali stanowisko krytycz
ne wobec konwencjonalnego mniemania współczesnych im zwolenników absolu
tyzmu królewskiego. Przyczyniali się w ten sposób do utwierdzania w angielskiej 
myśli politycznej XVI w. tendencji „ekonomicznej”, wyjaskrawiającej nie tyle 
aspekt władczy, co ukazującej służebną rolę ustaleń zapadających w sferze poli
tycznej wobec działalności gospodarczej członków „rzeczywistej i prawdziwej” 
wspólnoty politycznej. Tendencja ta, uznawana przez niektórych badaczy za naj
istotniejszy pierwiastek ówczesnej refleksji, przesłonięta została w czasach elż- 
bietańskich rozważaniami na temat władzy, poza którymi kryła się jednak krytyka 
„komercjalizmu” przeprowadzana nie tylko przez More’a i Pole’a, ale także przez 
Starkey’a, a następnie Roberta Crowley’a ( 1518?-l588)91.

90 Taką interpretację przyjmuje np. J. W. Allen, A History of Political Thought..., 
s. 150-151.

91 Tamże, s. 152.

Starkey i Crowley, myśliciele należący do różnych, choć sąsiednich pokoleń, 
uchodzą często za twórców idealistycznej wizji wspólnoty politycznej, niekojarzo- 
nej z żadną z trzech „czystych form” rządów, niewiązanej tedy z ustrojem monar- 
chicznym, lecz zmierzającej do spełnienia celów, dla których przyjęta we wspól
nocie forma rządzenia ma drugorzędne znaczenie jako służebna wobec celu jej 
istnienia. Postępując w tej mierze śladem More’a, jak on (ale także jak Cranmer 
i Elyot) wierząc w istnienie prawa wiecznego, którego treść zdolni są rozpoznać 
ludzie dzielni etycznie, zatem także cnotliwy monarcha, Starkey rozchodził się 
z Crowley’em, opierającym koncepcję polityczną nie tyle na wizji porządku za
korzenionego w rozumności lub woli Boga, ile na ustaleniach dotyczących spon
tanicznie kształtującego się ładu o treści nade wszystko „ekonomicznej”. Jakby 
zapowiadając wystąpienie Locke’a w kolejnym wieku, Crowley eksponował bo
wiem założenia indywidualistyczne, wspominał, że wolność jednostki wiązać na
leży z władaniem, z którego nikt nie może wyzuwać posiadacza; ten odpowiedzial
ny jest za korzystanie z rzeczy jedynie przed Bogiem, od Niego bowiem otrzymał 
uprawnienia w tym zakresie, wcześniejsze od praw ustanowionych przez wspólnotę 
polityczną lub rządzących nią i dla tych praw nietykalne. Uprawnienia właściciel
skie posiadacza nie pojawiały się zatem jako następstwa prawa wspólnoty politycz
nej, lecz były pierwsze wobec niego; z pewnością nie były one tedy jedynie zespo
łem możności użytecznych dla spełnienia norm prawnonaturalnych, chroniących 
przyrodzone skłonności każdego egzemplarza gatunku, możności znajdujących 
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nie tylko granicę, ale i podstawę w tych normach; nie były też następstwem kon
wencji, lecz stawały się wobec tego rodzaju norm i wszelkich konwencji pierwsze. 
Przyjmując takie przesłanki wbrew większości jemu współczesnych, Crowley nie 
głosił już, że bogactwo jest dla człowieka niebezpieczne; przeciwnie, snując reflek
sje w duchu przypominające niekiedy prowadzone przez współczesnych mu lutera
nów, głosił, że jest ono znakiem błogosławieństwa Bożego dla wybranych, ale też, 
że ich postępowanie nie może być dowolne, lecz winno przyczyniać się do dobra 
wspólnego ze względu na relacje łączące ich z Bogiem i wspólnotą. Crowley łączył 
w ten sposób uprawnienia właścicielskie z powinnościami ciążącymi na właścicie
lach, ale zakazując naruszania uprawnień innym jednostkom, gotów był rozciągnąć 
ów zakaz także na organy wspólnoty politycznej, ufając, że związek jednostki z Bo
giem jest na tyle silny, że skłaniać będzie bogatych do dzielenia się z biednymi. 
Nienaturalne zdolności jednostek, ale szczególny dar Boga miał bowiem stawiać 
majętnych ponad wspólnotą, dar, który zobowiązywał ich do kierowania mniej ma
jętnymi, ale i do opieki nad nimi; uprawnienia o Boskiej proweniencji łączyły się 
w ten sposób z powinnościami wobec Boga, sposoby korzystania z nich miały być 
porządkowane aktami miłości, jako że wspólnoty polityczne mają miłość za pod
stawową więź łączącą ich członków w jedną całość - w rzeczywistą i prawdziwą 
wspólnotę92.

92 Tamże, s. 138-142.

Crowley był na swój sposób zachowawcą; odnosił się do rzeczywistości, któ
ra przemijała albo kreślił idealną wizję statycznej wspólnoty feudalnej z wąskim 
kręgiem „wybrańców Boga” miłujących swego darczyńcę i dlatego miłujących po
zostałych członków wspólnoty politycznej. Nie apelował do rządu ani nie zauwa
żał bogacenia się warstw aspirujących do udziału w rządzeniu wspólnotą; liczył 
na przemianę serc raczej niż instytucji, eksponując organiczny charakter spajanej 
miłością jednostki politycznej; sumienie raczej niż zmysł polityczny było adresa
tem jego apeli. Starkey inaczej: poświęcając daleko więcej miejsca kwestiom in
stytucjonalnym i projektując reformy, eksponował konieczność aktywności rządu 
w ich wprowadzaniu i dążeniu do stworzenia rzeczywistej i prawdziwej wspólnoty 
politycznej. Podobnie jak Starkey, Crowley jest przy tym przekonany, że własność 
nie służy zaspokajaniu przyjemności, że nie może być wiązana z dowolnością po
czynań właściciela, ale winna być kojarzona z ciążącymi na nim powinnościami: 
gwarantując wolność posiadaczowi i władzę nad innymi, jest ona także związana 
z obowiązkami wobec innych. Niemniej, znów jak u Crowley’a, wspólnota poli
tyczna, w której własność kojarzona jest nie tylko ze swobodą właścicieli, ale 
i z ich powinnościami, ma wyraźne znamię indywidualistyczne, spajając potrzeby 
jednostek z potrzebami wspólnoty jako całości.

5. Drugi protest wychodzący ze środowisk katolickich, a kierowany przeciw
ko działaniom Henryka VIII pochodził od Thomasa More’a, przekonującego, że 
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uznanie prymatu świeckiego władcy wobec Kościoła jest próbą upodobnienia go 
do Boga, która doprowadzi już nie tylko do zakwestionowania powszechnego cha
rakteru chrześcijaństwa, zatem również usunięcia podstawy jedności politycznej 
Anglii, ale także do negacji wszelkiej religii93. Podejmując w Supplication of Souls 
z 1529 r. polemikę z tezami głoszonymi przez radykała politycznego, skrajnego eli
tarystę Simona Fisha (autora The Supplication of the Beggars), More jednoznacz
nie potępił próby pozbawiania Kościoła dóbr, które ten pozyskiwał z wielu źródeł 
i przez wiele stuleci, jako negację jednej z głównych zasad ładu honorowanego 
powszechnie, podobnie jak próby negowania legalności uprawnień właścicielskich 
panów feudalnych i Korony94. Zarazem jednak także on podnosił dawną, średnio
wieczną jeszcze ideę „legitymacji z dołu”, wskazując w parlamencie w 1529 r., iż 
monarcha czerpie swą władzę od ludu, a zarazem, że jest on uprawniony do kara
nia każdego, kto łamie prawo przez niego ustanowione. W rozumowaniu More’a 
znacznie większą rolę niż u Pole’a wydaje się jednak odgrywać „plan doczesny”, 
znacznie słabsze jest natomiast powiązanie między jego ładem normatywnym, 
określanym także przez władcę, i naturalnym ładem normatywnym, bowiem naru
szenie przez władcę norm „wyższego rzędu” uzasadnia jedynie opór w sumieniu, 
nie zaś otwarte wystąpienie przeciwko niemu. Choć jednak More przyznawał, że 
decyzją parlamentu Elżbieta może uzyskać prawa do tronu, bo w jego opinii zmia
na ta nie wiązała się z „rzeczami wiary” i poddana była decyzjom władz świec
kich, to już kwestia legalności trwania małżeństwa Katarzyny i Henryka (a co za 
tym idzie również pochodzenia z legalnego małżeństwa Elżbiety) oraz prymatu 
papieskiego należały do tej sfery i nie mogły być przez nie rozstrzygane. Dlatego 
dyskwalifikował zmiany przeprowadzane przez „parlament reformacji” nie tylko 
jako dokonywane przez organ do tego niepowołany, ale także jako gwałcące Prawa 
Boga i Jego Świętego Kościoła. Główny element krytyki More’a dotyczył więc raz 
jeszcze niedopuszczalności kwestionowania przez organy należące do porządku 
świeckiego jedności Kościoła i powszechnego chrześcijaństwa, uzurpowania sobie 
przez nie najwyższego zwierzchnictwa w Kościele, pretensji jednoznacznie oddala
nej już w Utopii, a kojarzonej z niezwykle niebezpieczną tendencją erastiańską95.

93 Tamże, s. 201. Już za Henryka katolicy byli więc dalecy od przyjęcia opcji Cranmera, dla 
którego apel do Pisma Świętego uzasadnia negację relacjonowania poczynań władcy do osądu 
biskupa Rzymu i katolickiego duchowieństwa oraz samodzielne sięganie do źródeł z pominię
ciem Tradycji Kościoła, mającej wszak - zdaniem katolików - boską proweniencję, a kontynu
owanej jedynie przez aktualnych spadkobierców św. Piotra.

94 C. Morris, Political Thought in England..., s. 127-128.
95 Tamże, s. 129-130.

Uwagi Pole’a i More’a uzasadniają wniosek, iż podjęta przez Henryka VIII 
próba identyfikacji wspólnoty politycznej z Kościołem, uznawana była przez ka
tolików za chybioną, prowadzącą bowiem do zniesienia niezależności Kościoła 
posiadającego własną, tradycyjną organizację, własne normy kanoniczne i sobie 
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właściwy porządek hierarchiczny, elementów decydujących o jego istocie, których 
nie mógł zmieniać żaden zwierzchnik polityczny (teza ta oddaje zresztą fakt wystę
powania wśród katolików nie tylko tendencji hierokratycznej, ale także dualistycz
nej). Więcej, próba ta uznawana była za sprzeczną z naturą kojarzoną już nie tylko 
z rozumnością, ale także z dawnością ładu uzasadniającego niezależność Kościoła. 
Odwołanie do prawa naturalnego, ponawiane przez obu katolickich krytyków, mia
ło w tym przypadku znaczenie kluczowe, trudne do przyjęcia dla współczesnych 
i późniejszych autorów protestanckich, daleko bardziej eksponujących znaczenie 
ewentualnie zmiennej woli Boga niż Jego stałego prawa jako punktu odniesienia 
pozwalającego wartościować w każdym przypadku zachowania nie tylko władcy 
świeckiego (o ile w ujęciu pierwszych łaska niejako dopełniała jedynie naturę, o ty
le w ujęciu drugich niemal ją zastępowała, co również znajdowało odzwierciedle
nie w refleksji politycznej obu grup wyznaniowych).

Uwagi dwóch przywołanych humanistów chrześcijańskich zapowiadają nie tyl
ko jednoznaczną ocenę zmian wprowadzonych w czasach henrycjańskich, potwier
dzaną jeszcze po wielu latach przez kardynała Williama Allena, ale także stanowi
sko katolików połowy XVI w., również powołujących się na „porządek naturalny 
niesprzeczny z ładem ponadnaturalnym”. Z jednej strony Allen, który organizować 
będzie seminaria dla chłopców z rodzin katolickich pozostających na uchodźstwie 
i misję do Anglii przy pomocy papiestwa i katolickich dworów, powoła się na wy
magania natury, negując zasadność decyzji Henryka i jego parlamentu i rozstrzy
gając, że żadna ziemska wspólnota nie może nadać ani przenieść na swego władcę 
zwierzchnictwa nad Kościołem powszechnym ani żadną jego częścią, nie posiada 
bowiem w tym względzie żadnej naturalnej zdolność?^. Z drugiej strony Cuthbert 
Scot, katolicki biskup Chester decyzje podjęte przez Elżbietę I na początku jej pa
nowania, uzna za „nienaturalne” (bo sprzeczne z naturalnym ładem), wskazując, 
że parlament nie może wkraczać w dziedzinę, którą normuje prawo kanoniczne 
oparte [wszak] na powszechnym rozumie (common reasori), jak nie może wkraczać 
w rozstrzygnięcia sądów królewskich opierających się na wymaganiach słuszności, 
a tym mniej decydować o sprawach wiary zastrzeżonych przez naturę dla ducho
wieństwa96 97.

96 W. Allen, An Apologie and true Declaration of the Institution and Endeavours of the two 
English Colleges, the one at Rome, the other now resident in Rheims, Mounts 1581, s. 41B.

97 C. Morris, Political Thought in England..., s. 131-132.

Odsyłając czytelnika do wcześniejszych fragmentów niniejszej pracy poświę
conych chrześcijańskim humanistom, musimy jednak pamiętać, że katolicy, podob
nie jak członkowie innych „wyznań mniejszościowych”, zmuszeni byli w związku 
z radykalnymi reformami Henryka VIII dokonać wyboru między dwiema opcjami: 
tą, która została im zaproponowana jako nowa (choć wiązała się z uzasadnieniami 
popularnymi przynajmniej od późnych wieków średnich, wiążącymi się z wyjąt
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kową pozycją władcy świeckiego) i wymagała uznania pozycji króla jako organu 
decydującego w sprawach politycznych (nie teologicznych jednak, te bowiem na 
mocy naturalnego ładu nie należały do władz świeckich), i tą, która uzasadniała 
ewentualny opór, jeśli nie czynny, to przynajmniej bierny wobec decyzji podejmo
wanych przez władcę świeckiego98 99. Zasadniczo tak za czasów Henryka, jak i jego 
następcy Edwarda VI, nawet po opublikowaniu Book of homilies, wciąż głoszo
no, że wszelki czynny opór wobec władcy świeckiego jest grzechem, a za Marii 
Tudor” potwierdzono przywiązanie do tej opcji nieuwzględniającej prawa do sta
wiania czynnego oporu władcy świeckiemu. Wcześniejsze wypowiedzi i zachowa
nia, łączone z postaciami Fishera i More’a oraz Pole’a i Starkey’a, ukazywały nie 
tylko wzorce właściwego porządkowania rzeczypospolitej i poprawnego działania 
władców, ale także racje ewentualnego oporu biernego, wiązanego z wolnościąjed- 
nostkowego sumienia, potwierdzoną męczeńską śmiercią dwóch pierwszych. Za 
panowania Marii katolicy nie eksponują już tego aspektu (pojawiającego się teraz 
w deklaracjach biskupów anglikańskich), przekonując nie tylko o tym, że ich reli- 
gia mocniej uzasadnia lojalność względem władcy świeckiego niż protestantyzm, 
ale także, że wszelki - nawet bierny - opór przeciwko rządzącemu jest grzechem. 
Nicolas Heath, arcybiskup Yorku za panowania Marii, wyraził ich stanowisko 
w jednym z wystąpień w Izbie Lordów, deklarując polityczny lojalizm, ale i wypo- 

98 Stanowisko katolików wiernych Rzymowi było w epoce Tudorów niezwykle złożone, 
zwłaszcza po uznaniu władcy świeckiego przez parlament angielski za zwierzchnika Kościoła 
angielskiego. Oglądane z perspektywy prawa oporu jako jednego z kluczowych zagadnień ów
czesnej filozofii politycznej co najmniej kilkakrotnie zmieniało się, choć zawsze było wiązane 
z kwestią obowiązywania prawa wiecznego lub/i naturalnego jako zbioru norm wyższego rzędu 
niż prawo zwyczajowe lub stanowione, niekiedy identyfikowanego lub upodabnianego do prawa 
fundamentalnego, kiedy indziej zyskującego odmienny charakter, nie tyle ustalającego np. za
sady dziedziczenia tronu, ile - daleko szerzej - normującego „prawość aktów” podejmowanych 
przez wszystkich ludzi. Problem łamania przez władców „monarchii narodowych” prawa wiecz
nego, rozwiązywany odmiennie niż analogiczne zagadnienie uniwersalnego cesarza, znajdowało 
się w centrum zainteresowania myślicieli politycznych XVI w. Refleksja nie ogniskowała się 
na propozycji Machiavellego, ocenianej jako pomysł skrajny, kwestionujący zasadność poszuka
nia uniwersalnego wzorca chrześcijańskiego władcy w związku z potrzebą uwzględnienia tych 
tylko uwarunkowań jego poczynań, które znajdowane są w świecie człowieka powodującego 
się głównie namiętnościami. Usiłowano raczej wskazać cechy wspólne władcom, którzy działali 
w różnych krajach i systemach normatywnych i różnili się nawet wyznaniem, o czym przekona
liśmy się, śledząc prace chrześcijańskich humanistów.

99 Dla zarysowania kontekstu Przypomnijmy, że przeciwko królowej zwrócił się w tym cza
sie m.in. biskup John Ponęt, jednoznacznie deklarujący nie tylko uprawnienie, ale i obowiązek 
oporu w rezultacie powiązania źródła władzy królewskiej z aktem ludu, zdolnego w razie ko
nieczności zmienić nie tylko osobę władcy, ale i ustrój państwa. Ponęt eksponował tezę, iż wła
dza króla jest ograniczona przez prawo Boga i pozytywne prawo wspólnoty politycznej: gdy 
król neguje normy, łamie wymagania „prawego postępowania” i staje się tyranem, poddani zaś 
obowiązani są go zabić.
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władając krytyczne uwagi o Supremacy Bill. Katoliccy krytycy Bill of Uniformity 
(m.in. Lord Montague i Robert Atkinson) podnosili wręcz, że katolicyzm - o wiele 
mocniej niż protestantyzm - uzasadnia posłuszeństwo poddanych, nie dopuszcza 
bowiem prawa oporu czynnego ani biernego (chyba że akt władcy odnosi się do 
kwestii religijnych), utożsamiając wręcz nielojalność z grzechem100; o tym, w jaki 
sposób Ponęt wykorzystał tę skrajną doktrynę lojalności katolików, przekonaliśmy 
się w poprzednim szkicu; o tym, jak różną była ona od podejścia Pole’a do doko
nań Henryka VIII, pouczył nas fragment poprzedni.

100 P. Holmes, Resistance and Compromise. The Political Thought of the Elizabethan 
Catholics, Cambridge 1982, s. 16-21. Podobnie T. H. Clancy, Papist Pamphleteers. The Allen- 
Persons Party and the Political Thought of the Counter-Reformation in England, 1572-1615, 
Chicago 1964, s. 14-15.

101 Nieco inaczej uzasadniał polityczną lojalność współczesny „lowanistom” biskup 
Winchester White, który w przemówieniu żałobnym na pogrzebie królowej Marii Tudor 
(13 grudnia 1558 r.) jako pierwszy angielski katolik wprost zaatakował Elżbietę I, wzywając do 
obrony Kościoła przeciwko herezji, w którą popadła królowa. Do koncepcji oporu zbliżał się 
także Martial w późniejszym o kilka lat A Treatise of the Cross (1564), choć również on dowo
dził lojalności katolików wobec królowej, wykazując zarazem skłonność do rebelii po stronie 
radykalnych protestantów. Choć White i Martial, podobnie jak „lowaniści”, nie głosili wprost 
doktryny oporu, to z pewnością doktrynę tę przygotowywali.

6. Po śmierci Marii katolicy byli świadomi rozpadu uniwersalnej wspólno
ty chrześcijańskiej w związku z przywróceniem przez kolejną królową rozwiązań 
Henryka VIII i Edwarda VI. Prawdopodobnie na początku panowania Elżbiety 
wciąż stanowili oni większość ludności, choć ich położenie utrudniał brak jedno
myślności. Mimo prawdopodobieństwa wszczęcia prześladowań skierowanych 
przeciwko nim przez nową monarchinię, przez pierwszych kilkanaście lat jej rzą
dów zdecydowana większość katolików trwała na stanowisku, iż wprawdzie w 
sprawach religijnych (organizacji Kościoła i kanonów w nim obowiązujących) 
władca nie może wbrew papieżowi wprowadzać nowych rozwiązań, to jednak 
zmiany dokonane w Anglii nie uzasadniają innego sprzeciwu, jak tylko bierny, 
czynny bowiem mógł być stawiany jedynie na wezwanie papieża, wówczas zatem, 
gdy ekskomunikowany władca straciłby nie tylko „więź komunikacyjną” z podda
nymi, ale także królewski tytuł. Dlatego przyjmuje się, że w latach 1558-1568 kato
licy byli zasadniczo lojalni wobec królowej, oponując jedynie w kwestiach religii. 
Istotnie, tzw. lowaniści, członkowie środowiska powstałego po 1564 r., biorącego 
nazwę od niderlandzkiego miasta Lowanium (Louvain), działający pod kierunkiem 
Thomasa Hardinga i Johna Rastella, którzy przez kilka lat nadawali ton refleksji 
katolickiej, głosili „polityczny lojalizm”, wykluczając zarówno uprawnienie do sta
wiania czynnego oporu (rebelii), gdy jednak sprawa dotyczyła religii, przyzwalali - 
podobnie jak wspominani już humaniści - na „sprzeciw sumienia”, zatem na bieme 
nieposłuszeństwo101. Odrzucali oni w ten sposób tendencję dostrzeganą w pismach 
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niekatolików (jak Ponęt, Goodman i Knox), wskazując jednak w dyskusjach o wła
dzy papieża kryteria pozwalające biskupowi Rzymu oceniać działania władców 
świeckich. Choć nie przyznawali mu władzy zwalniającej z posłuszeństwa podda
nych, bezpośrednio odnoszącej się do sfery politycznej, to przewidywali sytuacje, 
w których duchowni, wywodzący autorytet od Boga za pośrednictwem papieża, 
mogli zwracać się do władców świeckich z krytyką, nie ograniczając się do „sprze
ciwu w sumieniu”, ale wypowiadając wobec nich swój sąd. Polemizując z tezami 
anglikańskiego biskupa Johna Jewela zawartymi w Apology, or Answer in defence 
of the Church of England, Harding - jakby zapowiadając rację, której wkrótce uży
je papież Pius V w bulli Regnans in excelsis - wskazywał, że o ile księża wywodzą 
nie tylko swój autorytet, ale i władzę wprost od Boga, o tyle królowie uzyskują ją 
jedynie od ludu (nie od papieża) i dlatego są niżsi rangą od pierwszych. Co więcej, 
skoro władcy świeccy otrzymują koronę i są namaszczani przez duchownych, któ
rzy mają władzę od Chrystusa jako Króla królów i Pana wszystkich rzeczy dzięki 
pośrednictwu św. Piotra, to korzystają z „władzy udzielonej”, a nie własnej. Ta in
terpretacja miała przekonywać, że władza papieża jako namiestnika Chrystusa na 
ziemi jest w planie doczesnym analogiczna do władzy Boga w planie wiecznym; 
że papież jako zwierzchnik uniwersalnej wspólnoty chrześcijan, widzialna głowa 
zastępująca Chrystusa jako rzeczywistą Głowę Mistycznego Ciała, nie wykonuje 
funkcji zwierzchnich stale, ale tylko okazjonalnie i ratione peccati, może jednak 
nie tylko napominać, ale i karać. Przesłanka hierokratyczna nie była tedy dopełnia
na wnioskiem o analogicznym walorze, choć Harding podnosił, że w wyjątkowych 
wypadkach papieże mogą działać nie w następstwie stwierdzenia grzechu, ale do
strzegłszy nieużyteczność władcy dla rządzonej przez nich wspólnoty politycznej 
jako części jednej „społeczności chrześcijan rzymskich” (jak w przywoływanym 
przez Hardinga przypadku biskupa Rzymu rozstrzygającego na korzyść Pepina 
spór z ostatnim Merowingiem Childerykiem i decydującego o przejęciu korony 
przez nową dynastię). Główny wniosek Hardinga miał zatem walor papalistyczny, 
choć wskazany przezeń wyjątek określany „racją użyteczności”, obecny w reflek
sji katolickiej co najmniej od XIII w., mógł być interpretowany także w odmienny 
sposób102.

102 W polemice z Jewelem uczestniczyli głównie Nicholas Sanders (The supper of our 
Lord set forth in six Bookes, according to the truth of the gospel, and the faith of the Catholike 
Churche (1565) i De origine et progressu schismatic Anglicani (1585)), Thomas Stapleton 
(A fortresse of the faith first planted amond us Englishmen (1565) i A Return of Untruthes 
upon M. Iewelles Replie (1566)), Thomas Harding (An Answere to Maister Iuelles challenge 
(1564), A Briefe Answere of... touching certaine untruths, with which Maister Iohn Iuell char
ged him in his late Sermon at Paules Crosse the viii of Iuly Anno. 1565 (1565), A confutation of 
a Booke intituled An Apologie of the Church of England (1565; reprint: The Scolar Press 1976), 
A Reioindre to M. Iewels Replie (1566), A reioindre to M. Iewels Replie against the Sacrifice of 
the Masse (1567) i A Detection of Sundry Foul Errors lies, slanders, uttered and practised by 
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7. Ton wypowiedzi „lowanistów”, działających głównie poza krajem, uległ 
zmianie w 1570 r. w związku z ogłoszeniem ekskomunikującej królową angielską 
bulli Regnans in excelsis, datowanej 27 kwietnia 1570 r.103 Jako sługa sług Bożych, 
działający w imieniu świętego katolickiego i apostolskiego Kościoła, poza któ
rym nie ma zbawienia, któremu Jedyny Władca na wysokościach, piastun wszel
kiej władzy w niebie i na ziemi Rządca Ten przekazał za pośrednictwem Piotra, 
pierwszego apostoła i następców Piotra, papieży Rzymu, by przez Niego rządzili 
korzystając z pełni władzy, w tym Jego władzy ustanawiania królów nad wszystki
mi ludami i królestwami, dla zapewnienia, by wierzące w Niego ludy pozostawać 
mogły w jedności Ducha, spełniając swą powinność obrony jedności religii katolic
kiej, papież Pius V stwierdzał, że Elżbieta przez niegodne czyny, w szczególności 
wskutek uznania siebie za głowę Kościoła angielskiego, uzurpację zwierzchnictwa 
nad nim i odebranie jurysdykcji należnej jedynie głowie Kościoła powszechnego 
zrujnowała królestwo. Ograniczając silną ręką praktykowanie prawdziwej religii, 
którą po uprzednim zakazie Henryka VIII [...] ponownie można było praktykować 
za czasów pełnoprawnej władczyni, nieodżałowanej pamięci Marii, osadzonej na 
tronie z pomocą Stolicy Apostolskiej, Elżbieta przejęła i korzystała z błędów here
tyków. Rozpędziła Radę Królewską złożoną ze szlachty Anglii i wprowadziła do niej 
nieuczonych ludzi będących heretykami; uciskała wyznawców wiary katolickiej; 
ustanowiła fałszywych kapłanów, a nawet w modlitewniku zaleconym wszystkim 
poddanym wprowadziła wyznanie wedle rytu i urządzenia zgodnego z zaleceniami 
Kalwina, które sama przejęła i narzuciła poddanym, odbierając zarazem beneficja 
duchownym katolickim i zakazując im respektowania orzeczeń i kanonów Kościoła 
rzymskiego, a także uznawania władzy i posłuszeństwa wobec papieża104. Tym sa-

M. Jewel (1568)), John Rastell (A Computation of a Sermon Pronounced by M. Jewel (1564)) 
oraz Thomas Dorman (A proufe of certeyne articles in religion, denied by M. Juel I, sett furth in 
defence of the Cattolyke beleef therein, etc. (1564), A Disprovfe of M. Nowelles Reprove (1565) 
i A request to M. Jewell (1567, reprint 1973)). Polemiści katoliccy korzystali zasadniczo z kate
gorii znanych z Unam sanctam Bonifacego VIII, zestawiając autorytet albo i władzę duchową 
ze słońcem, natomiast władzę świecką z księżycem, głosząc, że każdy duchowny, wywodzący 
uprawnienia od pierwszej z władz jest wyższy od władców świeckich, nie tylko od królowej 
Anglii, ale i od cesarza. Polemikę katolików z Jewelem, głównie na temat zagadnień teologicz
nych, przedstawia obszernie G. W. Jenkinsw pracy pod znaczącym tytułem John Jewel and the 
English National Church. The Dilemmas of an Erastian Reformer, Hants-Burlington, VT 2006, 
rozdz. Ill, s. 115 i n.

103 Niekiedy uznaje się, że bulla ta nie miała większego znaczenia aż do 1587 r., gdy przy 
jej pomocy próbowano uzasadniać interwencje hiszpańską w Anglii.

104 Christopher Dawson przekonuje, że przywrócenie „anglikańskiego katolicyzmu Henryka 
VIH”, z którego większość katolików w początkowym okresie panowania Elżbiety byłaby za
dowolona, przestało być możliwe wówczas, gdy biskupi i wyżsi duchowni, będący poprzednio 
ich przywódcami, przestali uznawać supremację królewską, gdy królowa przyjęła protestantyzm 
i odrzuciła mszę. Dodaje jednak zarazem, ze monarchini nie utraciła w pełni sympatii „stronnic-
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mym królowa Anglii sama uznała się za władczynię dziedzin doczesnej i ducho
wej, prześladując tych, którzy nie zgadzali się na jej orzeczenia i pragnęli pozostać 
w jedności z Kościołem rzymskim. Dlatego papież, widząc niewierność i ponawia
ną wciąż występność królowej prześladującej wierzących, występując w obronie 
sprawiedliwości i jedności wspólnoty chrześcijańskiej, na mocy pełni swej apo
stolskiej władzy, orzekał, że Elżbieta jest heretyczką i popiera heretyków, decydu
jąc o zastosowaniu sentencji ekskomuniki, która wykluczała tak królową, jak i he
retyków z jedności Ciała Chrystusa. W kolejnych klauzulach papież deklarował: 
Uznajemy ją za pozbawioną rzekomego jej prawa do królestwa, wszelkiej wła
dzy zwierzchniej, godności i przywilejów. Poddani, a więc panowie i lud wzmianko
wanego królestwa oraz ci wszyscy, którzy złożyli jej przysięgę wierności w taki czy 
inny sposób, wolni są od [tej] przysięgi, od wszelkiego posłuszeństwa, wierności 
i czołobitności, gdyż my ich od tego wszystkiego bullą naszą zwalniamy, Elżbietę 
zaś pozbawiamy rzekomego jej prawa do królestwa i wszelkich innych praw wy
żej wyszczególnionych. Zakazujemy pod karą klątwy wszystkim razem i każdemu 
z osobna: panom, poddanym i ludowi posłuszeństwa jej poleceniom, rozkazom 
i ustawom przez nią wydawanym'05. Bulla zawierała sformułowania jednoznacznie

twa katolickiego”, a nawet że trudno by jej było utrzymać opozycyjne stanowisko wobec puryta- 
nów, gdyby nie miała przynajmniej biernego poparcia katolików (C. Dawson, Podział chrześci
jaństwa na Zachodzie, s. 78).

105 J. Leder, Historia tolerancji w wieku reformacji, t. II, s. 325-326. Przytoczmy - gwoli 
uzupełnienia - typowy dla części przynajmniej katolickich badaczy wywód przywoływanego hi
storyka: Pius V, nie poprzestając na ekskomunikowaniu królowej, uroczyście obwieścił wyrok po
zbawiający ją władzy i tronu. Postąpił tak już kiedyś Grzegorz VII w stosunku do Henryka IV, ce
sarza niemieckiego (1076 i 1081), Innocenty III w stosunku do Jana bez Ziemi (1211), Innocenty 
IV w stosunku do Fryderyka II (1245), Jan XXII w stosunku do Ludwika Bawarskiego (1324). 
Podobnie jak w średniowieczu w bardzo ważnych okolicznościach, tak i tu użył papież przeciwko 
władcy heretyckiemu i prześladowcy nie tylko broni duchowej, ale i środków przymusu o charak
terze świeckim. Nie zastanowił się, niestety, iż w tym okresie (1570) takie posunięcie w stosun
ku do głowy narodu będącego w pełni rozwoju może grozić wielkim niebezpieczeństwem. [...] 
Niezgodny z duchem epoki [osobliwie z „powstawaniem nowożytnych państw” i „pojawianiem 
się wyraźnie już zarysowanego nacjonalizmu”], a tym samym nieskuteczny wyrok papieski stanie 
się w rękach królowej straszną bronią przeciw jej katolickim poddanym. Nie należy jednak po
tępiać Piusa: Cóż miał bowiem począć z przeciwnikiem, który sam przecież przyjął za obowiązu
jącą zasadę mieszanie spraw Kościoła ze sprawami świeckimi? Gdyby papież ograniczył się do 
sankcji wyłącznie kościelnych, czy nie byłoby to równoznaczne z działaniem na korzyść rządu, 
który całą potęgę swej władzy politycznej wprzęgał w służbę herezji? Wyrok Piusa V był w grun
cie rzeczy najwłaściwszą odpowiedzią na czyn Henryka VIII i Elżbiety. Najwyższy zwierzchnik 
chrześcijaństwa, występując w obronie Kościoła przed rewolucyjnymi zmianami w Kościele, do 
jakich dąży władza świecka, użył do tej obrony środków zarówno duchowych, jak i świeckich. 
Dziś, po upływie czterech wieków, jasno widzimy niebezpieczeństwo takiego posunięcia, zwłasz
cza że znamy jego skutki. Ale w 1570 roku Pius V był szczególnie poruszony niepowodzeniem 
polityki pokojowej. Wobec cynizmu przeciwnika pozbawionego wszelkich skrupułów uważał, że 
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potwierdzające przynależność każdego Kościoła lokalnego do powszechnej jedni 
rzymskiego chrześcijaństwa, prymat papieża względem tej wspólnoty, a w końcu 
jego moc wyłączania z niej władców świeckich i wzywania poddanych ekskomu- 
nikowanego do wypowiedzenia mu posłuszeństwa wobec utraty przez niego tytułu 
do władania. Zwalniając wszystkich poddanych ze zobowiązań wynikających ze 
stosunku panowania i z posłuszeństwa wobec królowej, Ojciec Święty zakazywał 
przecież wszystkim i każdemu z osobna, szlachcicowi i należącym do ludu Anglii 
respektowania rozkazów i praw wydawanych przez monarchinię, ostrzegając zara
zem, że niepodporządkowujący się temu poleceniu narażają się również na sankcję 
ekskomuniki.

W pismach „lowanistów” znających treść bulli, w tym sankcję przewidzianą 
za respektowanie rozkazów i praw wydawanych przez tracącą tytuł królową, po
jawia się teraz teza o obowiązku stawienia jej czynnego oporu, głoszona z jednej 
strony przez anonimowego autora (prawdopodobnie Johna Lesliego) A Treatise of 
Treasons against Queen Elizabeth, and the Croune of England (1572, dopełnione 
w następnym roku także przez anonimowego autora sygnowanego G.T. pracą A ta
ble gathered owt of a booke named a treatise of treasosns against Q. Elizabeth, 
and the croune of England), a zwłaszcza Nicolasa Sandersa. Autor A Treatise of 
Treasons... nie tylko bronił uprawnień Marii Stuart do korony angielskiej (wbrew 
m.in. Knoxowi i Ponetowi opowiadając się za uznaniem praw kobiet do korony* 106, 
podobnie jak Leslie, skądinąd ambasador Marii Stuart w Anglii, autor Defence of 
the Honour of... Marie Queene of Scotlande) oraz negował pretensje pretendentki 
protestantów Lady Grey, ale także otwarcie atakował politykę współpracowników 
Elżbiety, otwarcie zarzucając Williamowi Cecilowi i Nicolasowi Baconowi, że pro
wadzą kraj do zguby. Tenże autor nie tylko apelował do królowej, by oddaliła złych 
doradców, uznała pretensje Marii i przywróciła jej tron w Szkocji, ale także, by 
znów stała się posłuszna Rzymowi, związała z dawnymi sojusznikami, wyszła za 
mąż i przywróciła pozycję arystokratów, którzy pozostali przy Rzymie, gdy „nowi 
ludzie”, jej najbliżsi doradcy, odwodzą ją od niego, psując także gospodarkę kraju 
i prowadząc niebezpieczną dla niego politykę zagraniczną107.

dla pokonania go ma prawo sięgnąć do surowych kar chrześcijaństwa wieków średnich (tamże, 
s. 326-327).

106 Podobnie czynił najbardziej znany wśród katolickich krytyków czasów elżbietańskich 
jezuita Robert Persons, który w pracy Answere to Cooke godził się jednak z protestantami co 
do niemożności sprawowania przez kobietę jurysdykcji względem duchownych (zob. szerzej 
T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 38-39).

Uzasadnienie oporu pojawia się wyraźniej w dziele wcześniejszym o rok (De 
visibili monarchia Ecclesiae) napisanym przez Sandersa, który od 1559 r. pozo
stawał na emigracji. Broniąc papieskiego zwierzchnictwa względem monarchów 
narodowych, Sanders żądał czynnego wystąpienia przeciwko władcy wydającemu 
normy lub podejmującemu działania naruszające wymagania prawa naturalnego 
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rozpoznawane przez rozum przyrodzony człowieka107 108. W pracy z 1571 r. wyraźnie 
porzucił on stanowisko bliskie katolikom przed wydaniem bulli Piusa V, za któ
rym optował jeszcze w 1568 r. w Rock of the Chuch (przekonując, że źli królo
wie są karą Boga zesłaną na występny lud, papież zaś nie jest ich zwierzchnikiem, 
lecz jedynie sługą sług Bożych), opierając się jednak nie na typowych argumentach 
na rzecz zwierzchnictwa papieskiego, mających walor papalistyczny lub hierokra- 
tyczny, wskazujących na istnienie uniwersalnej wspólnoty wiernych, respektującej 
jeden system norm, której jedności miał strzec aktualny św. Piotr z racji funkcjo
nalnego przygotowania i więzi z Chrystusem, lecz wyznaczając odmienną perspek
tywę, w pewnym zakresie nawiązującą do rozważań chrześcijańskich humanistów. 
Zwierzchnictwo, powiada Sanders, może opierać się albo na prawie Bożym (do
kładniej na woli Chrystusa, jak zwierzchność papieża nad wspólnotą chrześcijan), 
albo na prawie naturalnym (jak władza ojca nad dziećmi czy starszego nad młod
szymi, które wynikają z „natury rzeczy”), albo wreszcie na prawie pozytywnym, 
tak jak w przypadku władzy sprawowanej przez władców świeckich, niekorzysta- 
jących ani z tytułu analogicznego do posiadanego przez zwierzchnika chrześcijan, 
ani z tytułu podobnego do tego, z którego korzysta ojciec (charakterystyczny sprze
ciw wobec ważnej dla ówczesnej angielskiej myśli politycznej opcji paternalistycz
nej). Chrześcijański władca świecki, namaszczany i koronowany przez duchow
nych wywodzących władzę wprost od Chrystusa, włada dzięki nim z poparciem 
samego Boga i jako taki spełniać ma powinności zarówno świeckie, jak i duchowe. 
Skoro jednak włada on wspólnotą, której członkowie mają dążyć do celu wiecz
nego, to nie może się ograniczać do zapewniania im jedynie materialnego bezpie
czeństwa, lecz winien wspomagać ich dążenie ku temu celowi i z tej racji związa
ny jest poleceniami duchownych, bardziej niż on przygotowanych do prowadzenia 
wierzących ku celowi nadnaturalnemu. Powinność posłuszeństwa ciąży na władcy 
nie tylko ze względu na cel, dla realizacji którego włada on wspólnotą polityczną 
złożoną z chrześcijan, i nie tylko ze względu na obowiązki ochrzczonego chrześci
janina, ale również ze względu na treść składanej przysięgi koronacyjnej. W ujęciu 
Sandersa chrzest i koronacja stawały się dwiema umowami zawieranymi przez mo
narchę z Kościołem: jeśli nie spełniał on powinności, nie tyle sprzeciwiał się woli 
lub normom ustanowionym przez sobory lub papieża, ile negował własne przyrze
czenia, własnowolnie osłabiając swą pozycję jako władcy chrześcijańskiej wspól
noty politycznej, a w końcu - jak stało się w przypadku Elżbiety - porzucał tytuł 
uzyskiwany wszak jedynie dzięki „prawu pozytywnemu”. Sanders nie eksponował 
jednak tezy o podległości zwierzchnika sfery doczesnej zwierzchnikowi Kościoła, 
choć - oczywiście - jest ona obecna w jego pracy, skoro papież występuje jako ten, 
który może zwolnić z posłuszeństwa wobec występnemu, tj. łamiącemu przyjęte 

107 Tamże, s. 18-36.
108 Zob. F. le Van Baumer, The Early Tudor..., s. 110-112.
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zobowiązania władcy; wspólnota chrześcijańska, jako uniwersalna jednia wszyst
kich wierzących, posiadała z pewnością jedną głowę, strzegącą jednak nie tyle uni
wersalnie ważnego systemu normatywnego, ile umów zawieranych przez każdego 
wierzącego (chrzest) i chrześcijańskiego monarchę (koronacja) z Kościołem jako 
wspólnotą wiernych109.

109 P. Holmes, Resistance and Compromise..., s. 27-30 oraz T. H. Clancy, Papist Pamph
leteers..., s. 15-21.

110 William Allen (1522-1594) był trzecim synem Johna Allena z Rossall, studiował, a po 
uzyskaniu bakalaureatu wykładał w Oriel College w Oksfordzie, po objęciu tronu przez Elżbietę 
i odnowieniu protestantyzmu w Anglii zmuszony był opuścić kraj (1561). Osiadł w Louvain, 
w następnym roku wrócił jednak do Anglii, zakładając centrum misyjne w pobliżu Oksfordu 
dzięki pomocy księcia Norfolk. W 1565 r. ponownie zmuszony został do wyjazdu, założył 
w Douai, związane z tamtejszym uniwersytetem ufundowanym przez króla Hiszpanii Filipa II, 
kolegium angielskie, które miało kontynuować katolickie tradycje Oksfordu. Absolwentami ko
legium, w którym przygotowywano edycję Douay Bibie, byli m.in. Thomas Stapleton, Richard 
Bristow, Gregory Martin i Morgan Philips, nazywani często „księżmi seminaryjnymi” i uznawa
ni przez przeciwników za agentów hiszpańskich raczej niż lojalnych poddanych Korony angiel
skiej. Nie tylko zresztą w tym kolegium, ale i w innych, utworzonych przez Allena przy pomocy 
papieża Grzegorza XIII (Rzym, Valladolid, Sewilla) kształcono duchownych, którzy winni byli 
podjąć działalność misyjną w Anglii. Allen prowadził jednak nie tylko działalność edukacyjną; 
powszechnie uznaje się go za przywódcę „partii hiszpańskiej” wśród angielskich katolików, 
organizującego w Rzymie koalicje antyelżbietańską, działającego za pośrednictwem misjona
rzy słanych do Anglii, od 1587 r. kardynała, przygotowywanego do przejęcia zwierzchnictwa 
Kościoła angielskiego w razie przewidywanego zwycięstwa Hiszpanów, w 1589 r. - rok po klę
sce Wielkiej Armady - mianowanego przez Filipa II arcybiskupem Mechlin, wielkiego obrońcę 
seminariów angielskich i współpracownika jezuitów, szczególnie Roberta Personsa.

111 P. Holmes, Resistance and Compromise..., s. 31-33.

Stanowisko Sandersa, wyrażające w skrajnej formie poglądy angielskich kato
lików po ogłoszeniu bulli papieskiej, zostało jednak osłabione już po 1573 r., jak 
się wydaje nie tylko w związku z jego nieskutecznością, ale i w obliczu planowanej 
przez Williama Allena110 misji do Anglii. W 1574 r. Richard Bristow piszę A Brief 
Treatise of Divers Plain and Sure Ways, znów przekonując, że katolicy są bardziej 
lojalni wobec władców politycznych niż protestanci i po raz kolejny namawiając 
królową do powrotu na łono Kościoła rzymskiego111. Wystąpienie to przygotowuje 
nowy etap w refleksji katolików, który miał się rozpocząć w 1580 r. wraz z misją 
jezuitów Roberta Personsa i Edmunda Campiona do Anglii. W niewielkiej broszu
rze opublikowanej wkrótce po ich przybyciu, ujawniającej racje wyprawy, odrzu
cono supozycję, jakoby jezuici przybywali z wezwaniem do rebelii, usprawiedli
wionej wszak bullą sprzed dziesięciu lat. W Letter to the Lord of the Privy Council 
(znanej bardziej jako Campion s Bragge) Campion stwierdza, że jest nauczycielem 
Ewangelii [tylko], szafarzem sakramentów i nawracającym grzeszników i nigdy 
nawet nie pomyślał, by w jakikolwiek bądź sposób odnosić się do spraw państwa 
lub polityki tego królestwa (tj. Anglii) jako zagadnień związanych jakoś z jego po- 
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słannictwenr, przypomniał też zakaz zajmowania się tymi kwestiami sformułowany 
przez papieża nazywanego Ojcem, który go posłał"1. Także Persons113 zadeklarował

112 Cyt. za: A. C. Southern, Elizabethan Recusant Prose, 1559-1582. A Historical and 
Critical Account of the Books of the Catholic Refugees Printed and Published Abroad and at 
Secret Presses in England, together with an Annotated Bibliography of the Same, London 1950, 
s. 154.

113 Robert Persons (określany również, choć mniej właściwie, nazwiskiem Parsons, czę
ściej jednak stosowanym przez współczesnych badaczy) urodził się 24 czerwca 1546 r. w Nether 
Stowey (Somerset), wywodził się z rodziny yeomanów, lecz mimo pochodzenia z tak niskiej 
warstwy niektórzy z jego licznych krewnych osiągnęli znaczące pozycje. Za sprawą wpływo
wego mnicha z Taunton Johna Haywarda wysłany do St. Mary’s Hall w Oksfordzie (1562), po 
ukończeniu z wyróżnieniem studiów został w 1568 r. wykładowcą i tutorem w oksfordzkim 
Balliol College. W lutym 1574 r. zmuszony został jednak do rezygnacji głównie z powodu żarli
wego, a publicznie okazywanego katolicyzmu; po wyjeździe z Anglii, w czerwcu 1575 r. wstąpił 
w Rzymie do zakonu jezuitów. W kolejnych latach realizował własny zamysł zorganizowania 
Jezuickiej misji do Anglii”, proponując zrazu przyjęcie przez seminarzystów rzymskich „przy
sięgi misyjnej”. Gdy założone przy udziale Allena kolegium rzymskie przejęli w 1579 r. jezuici, 
Persons został jego tymczasowym rektorem. Po powrocie Allena do Rzymu zdecydowano o pod
jęciu misji w grudniu 1579 r.; od czerwca 1580 do sierpnia 1581 r. misja jako nie tylko jezuic
ka, ale obejmująca także świeckich i księży niezakonnych, istotnie była realizowana w Anglii; 
Persons nie tylko głosił kazania i spowiadał, ale także pisał broszury skierowane przeciwko pro
testantom, które drukował Edmund Campion (uwięziony w lipcu, stracony 8 sierpnia 1581 r.). 
Po śmierci Campiona Persons uszedł do Francji, a jego kolejne pisma drukowane już były poza 
granicami Anglii (głównie w Rouen, gdzie wyszła w 1582 r. napisana w Anglii najważniejsza 
bodaj jego praca teologiczna, wielokrotnie wznawiana i przekładana Christian Directory, jej 
tytuł oryginalny brzmiał The Book of Christian Exercise, a znana jest głównie jako The Book 
of Resolution), której nie dane mu już było nigdy ujrzeć. Pozostając pod opieką zwolennika 
zbrojnej rozprawy z hugenotami, księdza Claude’a Matthieu, apelował o pomoc dla katolików 
angielskich do króla Hiszpanii Filipa II, Gwizjuszy i kierowanej przez nich Ligi Katolickiej. 
Gdy Esmć Stuart, faworyt młodego króla Jakuba VI (przyszłego Jakuba I, króla Anglii), został 
księciem Lennox, w 1582 r. Persons wraz z Allenem, nuncjuszem papieskim i arcybiskupem 
Glasgow ustalili w Paryżu, że należy wezwać papiestwo i króla Hiszpanii, by udzielił mu pomo
cy przeciwko Anglii i szkockiemu Kirkowi. W kolejnych miesiącach Persons wyprawił się tedy 
do Hiszpanii i Rzymu: papież Grzegorz w pełni zaaprobował jego plan, jednak król Filip ociągał 
się aż do początku 1584 r., gdy Lennox upadł. W latach 1585-1587 pozostawał w Rzymie, po 
czym wyjechał do Hiszpanii, by doradzać Filipowi, który poróżnił się z Acquavivą; w tym czasie 
uzyskał od króla zgodę na utworzenie kolejnego seminarium angielskiego w Valladolid, Sewilli 
i Madrycie (1589, 1592 i 1598) oraz kilku rezydencji. W 1594 r. przeniósł do St. Omers angiel
skich chłopców, dla których utworzył uprzednio w Eu pierwszą od czasów reformacji szkołę 
katolicką (po latach przeniesioną do Stonyhurst). Przebywając w Rzymie i Hiszpanii, Persons 
pisał kolejne prace, wciąż przekonując o potrzebie podjęcia zbrojnej interwencji w obronie ka
tolików angielskich, coraz wyraźniej okazując potrzebę czekania do kolejnej sukcesji zwłaszcza 
wobec jej otwartości i licząc na objęcie tronu przez katolickiego pretendenta z rodu Lancastrów. 
W związku z tymi właśnie nadziejami powstaje znana praca opublikowana pod pseudonimem 
R. Doleman Conference on the next succession (napisana prawdopodobnie przez Richarda 
Verstegana, poprawiona przez Allena i Sir Francisa Englefielda, z wieloma zmianami naniesio- 
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lojalność wobec królowej w Confessio fidei, wzywając nawet katolików do cierpli
wego znoszenia prześladowań, postępowania w sposób odmienny niż protestanccy 
heretycy uzasadniający czynny opór wobec władcy świeckiego negującego wiarę 
głoszoną przez nich jako Jedynie prawdziwą”.

Raz jeszcze, jak za Henryka VIII i Edwarda VI, katolicy odróżniali posłuszeń
stwo w sprawach „czysto religijnych”, w których należy bardziej słuchać duchow
nych niż władców świeckich, od bezwzględnego posłuszeństwa w „sprawach poli
tycznych”, których nie dotyczy papieskie zwierzchnictwo, eksponowane i w bulli 
Piusa, i w piśmie Sandersa114. Zastrzeżenia Campiona i Personsa zostały jednak ry
chło skrytykowane przez niechętnych katolikom polemistów, wskazujących - jak 
William Charke - że wbrew oczekiwaniom jezuitów nie jest już możliwe przywró
cenie katolicyzmu, zatem zmiana religii, bez jednoczesnej i to radykalnej, zmiany 

nymi jednak przez Persona, eksponującymi jego w istocie stanowisko, przeciwne dominującej 
we Francji, gallikańskiej koncepcji „Boskiego uprawnienia królów”, bo uwzględniającymi pra
wo ludu do udziału w wyborze władcy. Praca ważna teoretycznie, nie przedstawiała jednak pro
pozycji możliwych do realizacji zważywszy na wrogość Anglików do Hiszpanii, z której miał 
pochodzić przyszły król Anglii. Praca została więc źle przyjęta (podobnie zresztą jak przypisy
wana także Personsowi, choć pochodząca zapewne spod pióra Charlesa Arundela bardzo znana 
praca Leicester s Commonwealth z 1584 r. zawierająca obronę królowej Szkotów Marii Stuart). 
Po śmierci kardynała Allena w 1594 r., dzięki osobistemu w istocie autorytetowi zapewniają
cemu dotąd względnie zadowalające istnienie katolikom angielskim pozostającym na emigra
cji, nastał czas poważnej dla nich próby: duchowieństwo pozostało bez zwierzchnictwa i orga
nizacji; by uśmierzyć niezadowolenie w kolegium rzymskim, Persons przybywa do Wiecznego 
Miasta w 1597 r., gdzie mówi się nawet o przyznaniu mu kapelusza kardynalskiego. Gdy wobec 
sprzeciwu papieża nie dochodzi do tego, kardynał Cajetano polecił mu wówczas sporządzenie 
schematu organizacyjnego Kościoła katolickiego w Anglii; wedle propozycji Persona miało po
wstać arcybiskupstwo we Flandrii i biskupstwo w Anglii; ostatecznie jednak ustanowiony został 
arcykapłan (Archpriest) George Blackwell w Anglii (1598) oraz prefekci misyjni we Flandrii, 
Hiszpanii i Rzymie, natomiast najwyższa jurysdykcja miała należeć do nuncjusza rezydującego 
we Flandrii z funkcją wiceregenta kardynala-protektora. Gdy wkrótce przeciwko Blackwellowi 
podniosła się krytyka w Anglii, Persons wystąpił w jego obronie przeciwko popieranym przez 
Francję „apelantom” (atakującym w drugiej apelacji z 1600 r. także samego Persona, broniącego 
się w dwóch publikacjach A briefe Apologie i Manifestation z 1601 r.), którzy decyzją papie
ża Klemensa VIII uzyskali sześć miejsc pośród asystentów Blackwella. W 1604 r. Persons od
szedł ze stanowiska rektora kolegium rzymskiego i chory udał się do Neapolu, skąd - zgodnie 
z życzeniem papieża - miał już nie wracać. Jednak kolejny papież Paweł V zmienił tę decyzję: 
Persons odzyskał stanowisko i już do śmierci (Rzym, 10 kwietnia 1610 r.) cieszył się poparciem 
Ojca Świętego.

114 Zob. wstęp Gregory’ego Martina do Rheims New Testament (1582) oraz P. Holmes, 
Resistance and Compromise..., s. 34-38. Zmiana w kierunku lojalizmu miała być podykto
wana m.in. treścią instrukcji papieża Grzegorza XIII, zgodnie z którą bulla jego poprzednika 
wciąż wiązała królową i otaczających ją heretyków, nie wiązała natomiast w nowych okoliczno
ściach katolików angielskich. Holmes zauważa, że podobny kierunek miały ówczesne instrukcje 
zwierzchników przybywających do Anglii jezuitów (tamże, s. 40).
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politycznej. Ci, którzy żądają zmiany naszej religii, żądają zarazem zmiany naszej 
rzeczpospolitej, pisał Charke, jako że nasz błogosławiony stan polityczny otwar
cie staje w obronie Religii, zaś nasza najznakomitsza religia w decydujący sposób 
wspiera trwanie naszej rzeczpospolitej. Religia i zarząd krajem {policie), dzięki 
szczególnemu bożemu błogosławieństwu, splatają się w Anglii mocno tak w życiu, 
jak i w duchu: ten, kto chce odebrać życie pierwszej, pragnie je również odebrać 
drugiemu"5. Publicyści katoliccy początku lat 80. XVI w., zarówno „lowaniści”, 
jak i Persons {De persecutione Anglicana, 1581) oraz Allen {True, sincere and mo- 
dest defence..., 1584), odnosili się krytycznie do podobnego „związania” tego, co 
polityczne, z tym, co religijne, mając w pamięci również popularność interpretacji 
przedstawionej przez Foxe’a w Book of Martyrs, ukazującej tożsamość racji tłu
maczących prześladowania katolików i protestantów za Henryka, Edwarda i Marii. 
Zwracali więc uwagę, że status społeczny prześladowanych znacznie się różnił (ka
tolicy należeli do wyższych sfer, a protestanci do niższych), a ich współwyznawcy 
opierali się tylko ze względów religijnych, a nie z racji politycznych, gdy prote
stanci czynili na odwrót. Teza ta tłumaczy przynajmniej w pewnej mierze powód, 
dla którego tak często w pismach katolików - pomijając elementy teologiczne 
i eklezjalne - pojawiają się uwagi o różnicach dzielących ich od protestantów, za
mierzających ich zdaniem zerwać z tradycyjną doktryną posłuszeństwa władcy ma
jącego ostatecznie proweniencję Bożą, pozbawić go władzy politycznej i przenieść 
ją na lud, co miało być główną racją polityczną określającą treść ich wystąpień115 116. 
Deklarując polityczną lojalność i powołując się na tradycyjną doktrynę bezwzględ
nego posłuszeństwa władzy politycznej, katolicy uzasadniali swoje stanowisko wy
łącznie racjami mającymi walor religijny, a uderzając w podstawy tezy Charke’a, 
zwracali uwagę, że Elżbieta nie uzurpowała sobie władzy politycznej (i dlatego na
leży zachowywać względem niej lojalność), lecz jedynie władzę w sferze religijnej 
(taki też, Przypomnijmy, był zasadniczy argument zawarty w bulli Piusa V)117.

115 W. Charke, An Answere to a Seditious Pamphlet, London 1580; cyt. za: T. H. Clancy, 
Papist Pamphleteers..., s. 48-49.

116 Protestanci, szczególnie Tyndale i Matthew Kellison, naśladowali w opinii katolików 
nie tyle eksponujących posłuszeństwo Kalwina i Lutra, ile radykałów politycznych w rodzaju 
Knoxa i Goodmana. Pod koniec panowania Elżbiety głównym obiektem ataków katolików sta
wali się purytanie, krytykowani również przez związanego z królową Whitgifta: już nie tylko 
Cartwright, ale także Bancroft i Sutcliffe oskarżani byli o chęć obalenia rządu i królowej (a na
wet wprowadzenia ustroju innego niż monarchia), a w każdym razie o szermowanie doktryną 
opartą na błędnych przesłankach, za nic mającą stabilność wspólnoty chrześcijańskiej działającej 
w uporządkowany sposób na podstawie jednolitego i niesprzecznego systemu normatywnego, 
jednako wiążącego wyznających tę samą wiarę władców i poddanych, wiarę zakwestionowaną 
przez protestantów, sprawców nieporządku i chaosu wieku XVI.

117 Kierunek ten decydował, jak się wydaje, o niejakiej problematyczności formułowanego 
przez katolików uprawnienia do oporu tak czynnego, jak i biernego; jeśli opór miał być uza
sadniony, to odnosił się on raczej do braku „wewnętrznego przyzwolenia” w sumieniu katolika 
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Persons wielekroć dawał do zrozumienia, że prześladowania za wiarę są po
wodem chwały dla katolików i nie uzasadniają oporu wobec decyzji politycz
nych królowej118. Zresztą nie tylko w jego znacznie późniejszym A Treatise of 
Three Conversions of England from Paganism to Christian Religion z 1603 r., ale 
i w dziele Williama Allena Apology and True Declaration of the Institution and 
Endeavours of the Two English Colleges (1581) możemy odnaleźć tezę, iż kato
licy, powodujący się wyłącznie racjami religijnymi, godzą się umierać za wiarę, 
nigdy - wbrew krytyce zawartej w publikacjach pisanych na zamówienie dworu 
- nie kwestionując lojalności politycznej i w żadnym razie nie zasługując na prze
śladowania motywowane racjami politycznymi, związanymi z kierowanym wobec 
nich zarzutem zdrady stanu. Podobnie jak u Ojców Kościoła doby męczenników 
zasadniczym postulatem jest rezygnacja przez stanowiących i egzekwujących pra
wo z ingerencji w dziedzinę dogmatów i dyscypliny kościelnej, łącząca się z we
zwaniem do zaniechania prób przejmowania przez władców dóbr należących do 
Kościoła jako uniwersalnej korporacji wyposażanej w nie przez wieki przez panów 
feudalnych, a nie tylko przez monarchów. Co najmniej od wystąpienia Atkinsona 
w 1563 r. postulat tolerancji dla katolików, swobody kultu prywatnego i publiczne
go zestawiany był zresztą z argumentem przekonującym o możliwości utrzymania 
dzięki jego realizacji politycznej jedności Anglii, pozbawionej już wspólnego fun
damentu religijnego; argumentem słyszalnym w tym okresie również we Francji 

w zakresie posłuszeństwa wobec królowej w „kwestiach wiary”, którymi zawiadywał zwierzch
nik duchowy, a nie polityczny. Spoglądając z tej perspektywy, możliwe byłyby rozważania do
tyczące tego, na ile argumenty przeciwstawiane stanowisku katolickiemu korzystały z dziedzic
twa klasycznego, zakorzenione były choćby w racjach myślicieli rzymskich, którzy krytycznie 
spoglądali na usiłowania „wyprowadzenia swobody indywidualnego kultu” przez pierwszych 
chrześcijan spod władzy państwa; możliwe były jednak również, i chyba bardziej uzasadnione, 
rozważania na temat relacji argumentów katolików przeciwko przejęciu przez władcę politycz
nego zwierzchnictwa nad sferą duchową do racji zgłaszanych przez Ojców Kościoła w okresie 
prześladowań z II-III w. po Chr., skoro w obu przypadkach deklaracji lojalności politycznej to
warzyszyły zastrzeżenia dotyczące pretensji świeckich władców do kontrolowania sfery prze
kraczającej dziedzinę doczesną zgodnie z przypisywaną chrześcijanom „doktryną podwójnej 
lojalności”. Niezależnie atoli od rozważań, które z pewnością przeprowadzać należy, ale które 
nie mogą się stać przedmiotem niniejszej monografii, podkreślmy raz jeszcze kierunek racji for
mułowanej przez katolików w zestawieniu z kierunkiem protestantów, nie tylko przecież szkoc
kich kalwinów, ale i angielskich purytanów, omówionym w innych szkicach pomieszczonych 
w niniejszej pracy.

118 Zauważmy na marginesie, że w kwestii doktryny bezwzględnego posłuszeństwa ruch ar
gumentów wiódł z kontynentu na Wyspy i na odwrót: w dziełach katolików angielskich znajdu
jemy odwołania do licznych myślicieli kontynentalnych (Petera Frarina, Hieronimusa Osoriusa, 
Frederica Staphylusa, a nawet Stanisława Hozjusza), natomiast w pracach powstałych na kon
tynencie często pojawiają się argumenty czerpane od Szkotów: Adama Blackwooda i Niniana 
Winzeta, krytyków dzieła George’a Buchanana, zrównywanego w radykalizmie z autorami lub 
autorem hugenockiego traktatu Vmdiciae contra tyrannos.
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mimo podejmowanych tam prób irenicznych przez dwór Walezjuszy, argumentem 
jednak, który - inaczej niż za Kanałem - nie cieszył się uznaniem na dworze, skoro 
królowa nie tyle pretendowała do zwierzchnictwa nad Kościołem narodowym, ile 
je sprawowała. Katolicy korzystali z tego argumentu szczególnie często po wzmo
żonej fali prześladowań w 1580 r.119, których przyczynę wiąże się z odwetem za 
próbę inwazji sił katolickich na wyspę120.

119 T. H. Clancy wskazuje, że prześladowani korzystali najczęściej z dwóch argumentów: 
pierwszy sięgał doświadczeń dawnego „Kościoła męczenników” z ll-III w. po Chr. i był już 
w istocie podnoszony przez More’a, a dotyczył tożsamości sposobów postępowania prześladow
ców, i ongiś, i obecnie zarzucano prześladowanym zdradę stanu, a nie sprzeciw wobec religii; 
drugi argument, jak tamten często pojawiający się również w katolickiej publicystyce, wskazy
wał na historyczne doświadczenie, które miało potwierdzać, iż jest możliwe godzenie „narodo
wej suwerenności” z władzą papieską, skoro Anglia przez tysiąc lat, a Francja i Hiszpania nadal 
to potrafią czynić (T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 139). Skądinąd drugi argument bę
dzie też przywoływany w zupełnie innym kontekście, bo dla wskazania Elżbiecie 1 Tudor i Ja
kubowi I Stuartowi wzorca w postaci króla Francji Henryka IV, który miał nie tylko wzmocnić 
królestwo i obronić suwerenność, ale także poddać się papieskiemu orzeczeniu, uznając i tytuł 
papieża do jego wydania, i jego zasadność.

120 Kędzierski wskazuje, że właśnie w r. 1580 stu księży-seminarzystów pracowało dla ka
tolicyzmu w Anglii. Papieżem był wtedy Grzegorz XIII, zaciekły protektor jezuitów w ich dziele 
kontrreformacji. Ciągle plany przeciw angielskiej „Jezebel” miały jeden cel: jej śmierć i tryumf 
„prawdziwej religii". Monsignore Castelli w Paryżu subsydiował Gwizjuszów (4000 dukatów 
w r. ¡581 w związku z misją jezuicką), monsignore Sega, nuncjusz w Madrycie, przygotowywał 
jeszcze jeden spisek na życie Elżbiety. Ta misja jezuicka została przygotowana przez Grzegorza 
XIII na wzór misji św. Augustyna (prawie 600 lat przedtem) i choć jej członkowie pod przewod
nictwem Personsa i Campiona mieli stanowczy zakaz wypowiadania się przeciw Elżbiecie, czy 
nawet wysłuchiwania czegokolwiek na ten temat, a także prowadzenia korespondencji politycz
nej z Rzymem, to jednak w instrukcji znalazło się prowizo zezwalające na rozmowy czysto poli
tyczne z „ tymi, których wierność (dla religii katolickiej) jest długa i trwała ”. Instrukcje wpadły 
w ręce Burghleya i nic nie pomogło, że w rok później fatalne prowizo cofnięto. Był dowód, że 
misja religijna w rzeczywistości dąży do przewrotu i zamachu stanu. Grzegorz jeszcze pogorszył 
sprawę swoim Explanatio z kwietnia 1580 r., w którym zawile wyjaśniał, że choć bulla eksko- 
munikacyjna Piusa Vpozostaje w mocy, to jednak na co dzień katolików nie obowiązuje, chyba 
wtedy, gdyby powstały warunki na jej realizację. O tę „realizację" podejrzewano oczywiście od 
początku misję jezuicką, zwłaszcza że z dziwnie kiepskim wyczuciem politycznym Grzegorz dwa 
lata wcześniej poprzedził ją ekspedycją zbrojną do Irlandii (J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii, 
1.1, Wrocław i in. 1986, s. 121). Na wieść o wyprawie przygotowywanej przez papieża, Parsons 
i Campion, przywódcy jezuickiej misji w Anglii, zaczęli się niepokoić, skoro cała Europa do
wiadywała się o szykowanej wojnie papiestwa z Anglią, tym bardziej, że oprócz przygotowań 
do misji, ekskomuniki i wyprawy irlandzkiej zamierzał jeszcze skrytobójstwo: w grudniu 1580 
r. sekretarz stanu kard. Como tak pisał do nuncjusza Sega w Madrycie: „Zważywszy, że ta pełna 
winy niewiasta rządzi nad dwoma tak szlachetnymi królestwami w chrześcijaństwie i jest przy
czyną tak wielkich szkód dla wiary katolickiej, jak i straty wielu milionów dusz, nie ma wątpli
wości, że ktokolwiek wyprawi ją z tego świata w pobożnej intencji przysłużenia się Bogu, nie tyl
ko nie popełni grzechu, ale jeszcze położy zasługę, szczególnie z uwagi na wyrok wydany przez 
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Persons przywołuje ten argument między innymi w A Brief Discourse..., 
choć w pracy tej daje już do zrozumienia, że katolicy czują problematyczność 
posłuszeństwa wobec władcy wyznającego inną religię niż oni z powołaniem się 
na „doktrynę suwerenności narodowej”, eksponowaną m.in. w apologetycznym 
piśmie The Execution of Justice z 1583 r., przygotowanym - głównie w oparciu 
o argumenty zaczerpnięte z prawa rzymskiego - przez samego Williama Cecila 
(Lorda Burghley’a), słusznie zatem uchodzącym za półoficjalną enuncjację dwo
ru. Doktryna ta była już wcześniej atakowana przez katolików, bo racje wobec niej 
krytyczne znajdują się i w piśmie Sandersa, i w The Treatise of Treasons... z po

Piusa V św. pamięci. Tak więc, jeśli ci angielscy szlachcice zdecydują się rzeczywiście na tak 
wspaniały uczynek, wasza miłość może ich zapewnić, że żadnego grzechu nie popełnią. I dalej: 
W obronie przeciw tym wszystkim zakusom, jak też przeciw akcji propagandowej w postaci ksią
żek i broszur przemycanych z zagranicy, a także przez rok drukowanych potajemnie w Anglii, 
Korona zaostrzyła (1581 r.) sankcje karne. Nieobecność na nabożeństwie anglikańskim w nie
dziele - za co dawniej groziła grzywna 1 szylinga - teraz karano £20 na miesiąc i rokiem więzie
nia. Udział w mszy katolickiej kosztował 100 marek [...] i również rok więzienia. Utrzymywanie 
nauczyciela-rekuzanta - grzywna £10 za każdy miesiąc. Były to sumy wielkie. W razie niewypła
calności Korona sekwestrowała % majątku. Surowa kara czekała księży wraz z ich prozelitami: 
kara śmierci za zdradę stanu. Wszyscy „jezuici, księża-seminarzyści i inni kapłani" mieli opuścić 
kraj w ciągu 40 dni, zaś Anglicy studenci wrócić z zagranicy też pod groźbą kary śmierci. [...] 
Około 300 ofiar pochłonęły te ślepe prześladowania elżbietańskie, z użyciem tortur, całej armii 
płatnych agentów i powszechnego niemal donosicielstwa. Prócz tego tysiące podejrzanych gniły 
latami w więzieniach, umierając tam od chorób i z wycieńczenia. Dopiero po nieudanej inwazji 
hiszpańskiej na Anglię w r. 1588 pojawiły się możliwości ułożenia modus vivendi z mniejszością 
katolicką, której przedstawiciele (jak ksiądz Wryght) krytycznie oceniali nie tylko akcje Filipa 
II, ale także decyzję papieża o wyborze go na wykonawcę bulli Piusa V. Katolicy proponowali, 
ażeby Korona zgodziła się na ich jawną egzystencję, z tym że jurysdykcja papieska w sprawach 
wiary byłaby wyraźnie określona, a każdy katolik składałby solenne przyrzeczenie wierności 
i lojalności królowej. Takie postawienie sprawy prowadziło jednakże do podziału między klerem 
świeckim i wiernymi z jednej strony a jezuitami z drugiej (tamże, s. 122-123). Papież wybrał jed
nak kompromis w związku z obsadą stanowiska zwierzchnika angielskich katolików: po śmierci 
Allena w 1594 r. wybrał George’a Blackwella, nie jezuitę, który miał jednak konsultować z je
zuitami ważniejsze decyzje, wkrótce jednak, za wiedzą królowej, biskup Londynu Bancroft roz
począł rozmowy z księdzem Bluetem, przywódcą katolickiego kleru świeckiego, który wkrót
ce uzyskał - głównie zresztą w związku z potrzebą zapewnienia nowemu władcy Jakubowi 
przychylności choć części angielskich katolików - decyzje o rozluźnieniu cenzury oraz zgodę 
na przygotowanie petycji do Rzymu, w której prosił o bullę lub breve zakazujące i potępiające 
wszelkie spiski katolickie przeciwko Anglii. Klemens VIII z furią petycję odrzucił, zabraniając 
katolikom w Anglii jakichkolwiek kontaktów z tamtejszymi „heretykami". Na to Elżbieta wydała 
proklamację nakazującąjezuitom i księżom świeckim, aby opuścili Anglię, z tym że ci ostatni do
stali sześć tygodni na uznanie absolutnej suwerenności Korony, jednak Rada Królewska uznała 
jako wystarczające oświadczenie kleru, że w wypadku nowej ekskomuniki Elżbiety przez Rzym 
księża katoliccy przestaną uznawać autorytet papieża w sprawach świeckich. W końcu stycznia 
1603 r. 13 księży świeckich złożyło swoje podpisy pod deklaracją lojalności, wierności i posłu
szeństwa królowej, bez względu na jakiekolwiek wypowiedzi i oświadczenia papieskie, z tym że 
w rzeczach wiary nadal decyduje Rzym (tamże, s. 124).
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czątku lat 70.; dopiero jednak wystąpienie Allena z 1584 r. w A true, sincere and 
modest defence of English Catholiques that suffer for their faith zawiera pełny ze
staw argumentów wobec niej krytycznych, skierowanych w pierwszej kolejności 
przeciwko eksponowanym w piśmie Burghley’a tezom, iż papież nie może wzywać 
do nieposłuszeństwa względem władcy świeckiego i że „misja seminarzystów” 
angielskich kształconych poza granicami kraju stanowi realizację tego wezwania. 
Allen wyraźnie oświadcza, że gorąco pragnie, by zarówno książę (Prince - Allen 
nie używa określeń uwzględniających płeć panującej), jak i lud, ze względu na sza
cunek dla Boga i świata, samych siebie i innych ludzi, uczynili znów to państwo 
(the state) posłusznym Kościołowi Bożemu. Taki jest cel główny; Allen dopuszcza 
jednak drugie najlepsze (the next best) rozwiązanie, które może zostać przyjęte 
wtedy, gdy pierwsze - wymagane przez szacunek dla Boga, świata, siebie i innych 
- nie zostanie zrealizowane: kojarząc je z bezpieczeństwem i trwaniem władcy i je
go ludu, postuluje, by królowa odstąpiła od prześladowania swych katolickich pod
danych, potraktowała ich jak swoich braci i przyznała im wolność korzystania z su
mień121.

121 W. Allen, Defence of Catholics, t. II, London 1914, s. 150.
122 Tamże, 1.1, s. 91 i n.
123 Tamże, s. 106.
124 Tamże, t. II, s. 8-10.
125 Morris zwraca uwagę, że katolicy nieodmiennie trwali przy stanowisku wymaga

jącym „wezwania przez Kościół” jako warunku koniecznego podjęcia ewentualnego opo

Wywód główny rozpoczyna Allen od wskazania teologicznego charakteru spo
ru o prawo papieża do zwalniania poddanych z posłuszeństwa i detronizowania 
występnych władców, paradoksalnie przyznając, że lud rzymski pojmuje, iż nawet 
papieże mogą być detronizowani w razie popadnięcia w herezję lub apostazję122 123 124. 
Równie paradoksalnie dodaje wkrótce, że protestanci otwarcie przyjmują tezę, iż 
w razie popełnienia błędu teologicznego władca świecki winien być detronizowa- 
ny, skoro głosili ją Kalwin, Luter, Knox nawet, a mniejszości protestanckie w Ni
derlandach, Francji i Szkocji w imię jej realizacji działania występowały przeciwko 
legitymowanym władcom. Zwracając raz jeszcze uwagę na różnice, które dzielą 
w tym względzie pozycje rebelianckich heretyków (tj. protestantów) i chrześcijań
skich katolików, pierwszych bezrozumnych i kierujących się tylko stronniczą wolą, 
drugich zaś przestrzegających wymagań ładu i posłuszeństwa'22, jednoznacznie 
wskazuje, iż Kościół katolicki stale broni koncepcji, że detronizowanie władców 
jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy występują oni przeciwko „prawdziwej 
religii”, gdy podporządkowują sobie duchowieństwo podlegające przecież Bogu, 
realizujące wprost i bezpośrednio jedynie zadania w dziedzinie duchowej'24 (zara
zem jednak, że nigdy nie jest ono dopuszczalne - wbrew wywodom Ponęta czy 
Goodmana - dla działającej samodzielnie lub w porozumieniu z innymi jednostki, 
kierującej się własnym rozeznaniem lub „wezwaniem od Boga”125).
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W tym jednak miejscu rodzi się poważny problem interpretacyjny. W literatu
rze przedmiotu niemal powszechnie akceptowany jest pogląd, że już w wystąpie
niu z 1584 r. Allen nie akceptował bezwyjątkowo doktryny dualistycznej, jako że 
w jego przekonaniu odpowiadała ona warunkom wczesnego średniowiecza, uza
sadniając rozdział sfer duchowej i świeckiej poddawanym różnym zwierzchnikom. 
Doktrynę tę miał uzupełniać tezą o akceptowanym od wieków w chrześcijańskich 
rzeczpospolitych podporządkowaniu Kościołowi i jego zwierzchnikom władców 
świeckich w sprawach dotyczących godności Boga. Przywołując figury państwa 
jako ciała ludzkiego, Kościoła zaś jako jego duszy oraz państwa jako Księżyca, 
które odbija światło Słońca-Kościoła, a także liczne cytaty biblijne i przykłady hi
storyczne, Allen miał argumentować nie tylko na rzecz istnienia prymatu nauczy
cielskiego papiestwa, ale także prymatu jurysdykcyjnego sprawowanego wobec 
wszystkich chrześcijan bezpośrednio, mającego zatem „walor polityczny”, skoro 
wprost prowadził do zanegowania tytułu posiadanego przez występnego władcę 
świeckiego, zatem do zmiany statusu prawnego piastuna władzy. Przyjmuje się też, 
że pismo Allena z 1584 r., będące odpowiedzią na stanowisko zarysowane w pi
śmie Burghley’a, przygotowywało niezwykle ostry atak, który cztery lata póź
niej, w związku z wyprawą hiszpańską przeciwko Anglii, podjęty został w A Dec- 
laration of the Sentence and Deposition of Elizabeth, the usurper and pretended 
Queene of England sygnowanej przez papieża Sykstusa V, a uzasadniającej zasto
sowanie nadzwyczajnych środków przeciwko występnej monarchini. Analogiczny 
cel miał realizować także sam Allen jako autor An Admonition to the Nobility and 
People of England, po raz kolejny eksponując prawo papieża do bezpośredniego 
detronizowania występnych władców świeckich i zwalniania z posłuszeństwa jego 
poddanych126. Problem jednak w tym, że w 1584 r. Allen nie przyjmował jeszcze 
takiego kierunku, lecz nawiązywał do stanowiska, które w XIV w. zaproponowane 
zostało przez Jana z Paryża w nawiązaniu do dualistycznej doktryny gelazjańskiej, 
a w XVI stuleciu propagowane było m.in. przez Jacques’a Almain’a i Johna Maira; 
zwolennicy tego ujęcia głosili, że papież nie posiada bezpośredniego zwierzchnic
twa wobec władców świeckich, korzysta jedynie z „autorytetu moralnego”, nawet 
tedy orzekając o występności władcy, nie podejmuje decyzji mającej „moc jury
dyczną”, lecz jedynie „walor ostrzeżenia”; to nie on miał zatem podejmować ak
cję przeciwko występnemu władcy, lecz poddani, którzy samodzielnie rozstrzygali 
o tym, czy działanie tego rodzaju należy podjąć. Zauważmy: podobnie jak w po

ru (C. Morris, Political Thought in England..., s. 133). Zob. nadto A. Pritchard, Catholic 
Loyalism in Elizabethan England, Chapel Hill, NC 1979, s. 64-71.

126 T. H. Clancy przekonuje, że Allen formułował w przywoływanych w tym miejscu tek
stach uzasadnienie pośredniej władzy papieża wobec władców świeckich, rozwijane współcze
śnie przez Roberta Bellarminego w wykładach głoszonych pod koniec lat 70. XVI w. (opubli
kowanych dopiero w 1586 r.), których miał słuchać w Rzymie Persons (T. H. Clancy, Papist 
Pamphleteers..., s. 53-54).
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dawanym już przez Jana z Paryża przykładzie papieża rozstrzygającego na rzecz 
Pepina spór o koronę z Childerykiem, ostatnim władcą z dynastii Merowingów, 
w którym biskup Rzymu nie decydował ostatecznie, lecz jedynie „uprawniał” 
poddanych do dokonania detronizacji dotychczasowego legitymowanego władcy 
i ustanowienia legitymacji dla nowego władcy, tak w ustaleniach Allena z 1584 r. 
papież formułuje jedynie „ostrzeżenie”, nie wydaje natomiast „wyroku” o mocy ju
rydycznej, którego treścią mieliby być związani poddani występnego władcy. Choć 
niezwykle mocno eksponuje on racje ewentualnego oporu, to odróżnia przecież sta
nowisko przez siebie zajmowane od tego, które było udziałem radykalnych prote
stantów, dostarczających już poddanym legitymacji do samodzielnego wystąpienia 
przeciwko władcy występnemu, bo nieakceptującemu jedynej „prawdziwej”, w ich 
przekonaniu, religii.

Allen inaczej, nie tylko jednak odmiennie niż w tradycyjnym oglądzie katoli
ków czasów Henryka VIII, bliskim opcji hierokratycznej, ale także niż u protestan
tów: to papież, najważniejszy i jako „aktualny św. Piotr” przez samego Chrystusa 
upełnomocniony obrońca jedności Jego wyznawców, ma orzekać o występności 
władcy, wskazywać, czy jego poczynania negują jedność chrześcijan, czy też nie; 
jego decyzja nie była jednak werdyktem o mocy jurydycznej, tym mniej „werdyk
tem politycznym”, lecz miała zostać ewentualnie dopełniona własnym działaniem 
poddanych, uprawnionych do wydania własnego orzeczenia o podjęciu sprzeciwu 
wobec władcy. Nie poddani jednak ani „niższe urzędy” (choćby „urzędem” ta
kim miał być parlament, zdaniem Allena czerpiący przecież uzasadnienie swego 
istnienia tylko od księcia i ludu, i dlatego stanowiący jedynie „sąd doczesny”127), 
jak u protestantów, lecz papież (choć, jak spróbuje wykazywać Persons, nie tylko 
on, ale i lud) posiada tytuł do orzekania o występności władcy, w tym o negowa
niu przezeń „naturalnej” jedności chrześcijaństwa, bo w związku z takim zagad
nieniem, dotyczącym natury stworzonej obok „godności Boga”, wypowiada się 
Allen128. „Ostateczną instancją” decydującą o stawieniu oporu występnemu władcy 

127 Oczywiście, argument ten miał szerszy walor, udowadniał bowiem zasadniczą bezpod
stawność zmian wprowadzanych za Henryka VIII właśnie przez „króla w parlamencie”. Morris 
rzuca mimochodem tezę, że to ujęcie katolików, uzależnianie przez nich „rządu cywilnego” je
dynie od przyzwolenia wspólnoty, parlamentu zaś od króla i ludu zapowiada już stanowisko za
jęte kilkadziesiąt lat później przez wigów (C. Morris, Political Thought in England..., s. 133); 
jest to jednak teza o wątpliwej wartości, gdy przypomnimy odmienne, bo arystotelesowskie 
przesłanki wspierające rozumowania katolików, a także brak w nich poszukiwania problemu 
uprawnień jednostki, przynajmniej ujmowanych tak, jak u autorów współtworzących stanowisko 
wigowskie, oraz eksponowanie racji teologicznych lub eklezjalnych jako podstaw ewentualnego 
stosowania oporu.

128 Zaakcentujmy znaczenie tego rozstrzygnięcia: „usunięcie” papieża z procedury detroni- 
zacyjnej zbliżyłoby stanowisko angielskich katolików do zajmowanego od wielu dekad przez 
radykalnych protestantów. Z drugiej jednak strony można dowodzić, że przywrócenie tendencji 
hierokratycznej (z właściwym jej jednoznacznym przyznaniem akcji papieskiej rozstrzygającego 
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byli jednak poddani raczej niż biskup Rzymu, wzywający, ale niestawiający oporu 
,jako pierwszy”.

Taką koncepcję, nieznacznie jedynie, ale w decydujący sposób odmienio
ną przez Persona, znajdowaną we współczesnych niemal wypowiedziach Bellar- 
minego129, zdaje się przyjmować kardynał Allen, odchodzący już od lojalizmu po
litycznego, skoro dopuszczający możliwość stawienia przez poddanych czynnego 
oporu występnemu władcy, przyjmujący jednak „ostrożną” pozycję, bo uzależnia
jący wystąpienie od orzeczenia papieskiego. Warto pamiętać, że koncepcja ta odda
je papieżowi jedynie „władzę pośrednią”, mającą walor bardziej moralny niż jury
dyczny, co nie jest akceptowane przez Sykstusa V i zostanie przez niego odrzucone 
kilka lat później w związku z aktualizującym się konfliktem Hiszpanii i papiestwa 
z Anglią. Wystąpienie Allena, co także warto podkreślić, poprzedziło początek pon
tyfikatu Sykstusa (należąc jeszcze do okresu panowania Grzegorza XIII), nowego 
papieża krytycznie oceniającego głoszoną przez Bellarmina doktrynę „pośredniej” 
tylko władzy biskupa Rzymu wobec władców świeckich, tak bliską również an
gielskiemu kardynałowi, jakże często zwracającego uwagę na stabilizującą w prze
szłości rolę spełnianą w Anglii przez papieży, których legaci wielekroć uspokajali 
buntujących się przeciwko monarchom baronów, a nawet ich ekskomuniko wal i130.

charakteru i deprecjacją roli spełnianej w tym względzie przez poddanych), mimo jej niesku
teczności w związku z bullą ekskomunikacyjną Piusa V, podkreśliłoby różnice dzielące stano
wiska katolików (odwołujących się wyłącznie do papieża, zatem - być może pozornie - jedynie 
do racji religijnych) i radykalnych protestantów (epatujących decydującą rolą poddanych, zatem 
- z pretensjami do eksponowania racji religijnych znanych każdej jednostce - sięgających głów
nie po racje polityczne). Sam Allen zresztą zwracał uwagę w Defence of Catholics na zasadniczą 
różnicę dzielącą stanowiska wyznawców obu wyznań, akcentując nade wszystko przyzwolenie 
udzielane przez „heretyków” na decydowanie przez jednostki (poddanych) w sprawach poli
tycznych (w tym dotyczących detronizowania władców) wedle własnych głów i woli (W. Allen, 
Defence of Catholics, t. II, s. 39).

129 Jest to stwierdzenie o tyle interesujące, że łączy się z wciąż powtarzanym w literaturze 
spostrzeżeniem Johna Neville’a Figgisa, zdaniem którego o ile szesnastowieczni protestanci uza
sadniali istnienie uprawnienia do oporu, by chronić swą religię i z tego powodu przyznawali so
bie to prawo w różnych krajach, o tyle Rzym przyjmował inny kierunek, by ograniczyć następ
stwa procesu umacniania władzy cywilnej: katolicy uznawali więc, że suweren nie jest wolny 
w działaniach w odniesieniu do sfery religijnej i że państwa nie są niezależnymi całościami, lecz 
częściami szerszego porządku, wspólnoty powiązanej pewnymi zasadami, z których przestrze
gania nie mogą się zwalniać (J. N. Figgis, Studies of Political Thought from Gerson to Grotius, 
1414-1625, Cambridge 1923, s. 140).

130 W. Allen, Defence of Catholics, t. II, s. 38 i n. Zob. szerzej T. H. Clancy, Papist 
Pamphleteers..., s. 54 i n.

8. Jednak to raczej kierunek przyjęty przez Allena w 1584 r., zaostrzony w wy
stąpieniu papieskim z 1588 r., niźli wskazany w dialogu zatytułowanym Leicester’s 
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Commonwealth (przygotowanym przez angielskich katolików pozostających w Pa
ryżu, wciąż zaznaczającym lojalność wobec monarchini, możność jedynie oporu 
biernego i postulat tolerancji dla „papistów”131), odpowiadał rodzącemu się z wolna 
nowemu stanowisku katolików (bodaj najczęściej ukazywanemu w pisanych obec
nie pracach poświęconych myśli politycznej epoki Tudorów, o ile uwzględniają one 
orientację „papistów”)132. Jezuita Persons, marzący - jak Allen (z którym jego na
zwisko skojarzone będzie na zawsze w formule „partia Allena/Personsa”) - o po
wrocie kraju na łono Kościoła katolickiego, przekonywał o potrzebie swobodne
go dokonywania przez sumienie każdej z jednostek wyboru wyznania. Sądził przy 
tym, zresztą podobnie jak wielu protestantów, że prawe sumienie każdej jednostki 
wybierze w końcu właściwie, opowie się po stronie tego wyznania, które zostało 
ustanowione przez Chrystusa, a którego tożsamość - mimo wszelkich błędów wy
nikających z upadłości moralnej i intelektualnej człowieka - trwa dzięki ustanowio
nemu przez Chrystusa autorytetowi św. Piotra wciąż dbającemu o jej zachowanie. 
Wolność sumienia była zatem środkiem, narzędziem, korzystając z którego, każda 
jednostka winna w końcu dotrzeć do Jedynej Prawdy opowiadanej przez wyzna
nie oparte na Słowie, Tradycji i Autorytecie133. Persons dopuszczał zatem jak Allen 
rozwiązanie mniej skrajne, nie natychmiastowy powrót Anglii do jedności Kościoła 
powszechnego, ale zaprzestanie prześladowań i wprowadzenie wolności sumienia 
w nadziei, że w ten sposób rychło dojdzie do realizacji dalej idącego rozwiązania. 
Dlatego, analizując w niezwykle niekiedy rozbudowanych fragmentach prac pro
blem „błędnego sumienia”, często podkreślał potrzebę kształcenia umysłów, które 
miało zapewnić - jak u chrześcijańskich humanistów - rozpoznanie właściwej dro
gi wiodącej do Boga. Taka też była podstawa krytyk formułowanych pod adresem 
protestantów, którzy negując racjonalistyczne i naturalistyczne podejście katolików 
i eksponując stanowisko odwołujące się do Objawienia i zmiennej woli Boga, od
dalając spekulatywną filozofię scholastyczną i przyjmując w jej miejsce znacznie 
prostszą wersję refleksji zogniskowanej na człowieku, mieli w istocie kierować się 

131 W dialogu tym zaznaczono nie tylko zasadność pretensji Marii Stuart do tronu angiel
skiego, ale także błahość argumentu o odmienności religijnej jako podstawie negacji praw do 
korony. Teza ważna, okazywało się bowiem, że tytułu wynikającego z dziedziczenia nie może 
osłabiać ani negować odmienność wyznania pretendenta posiadającego taki tytuł względem wy
znania dominującego w królestwie. Dodajmy zarazem, że w Leicester Commonwealth, skiero
wanym w wielkiej mierze przeciwko głównemu przeciwnikowi pretensji Marii działającemu na 
dworze Elżbiety, tytułowemu Leicesterowi, rozpoznać można rezygnację niektórych katolików 
z perspektywy rekatolicyzacji Anglii, a nawet - jak sugeruje Clancy - ich uznanie dla prymatu 
„nastawienia nacjonalistycznego” wobec „treści religijnych”, a co za tym idzie - podobnie jak 
u francuskich członków środowiska „polityków” (Politiques) - niemożliwości spełnienia porzu
conego już ideału budowania królestwa w oparciu o religijną jedność panującego i wszystkich 
jego poddanych (T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 55-57).

132 Zob. szerzej m.in. A. Morey, The Catholic Subjects of Elizabeth I, Totowa, NJ 1978.
133 R. Persons, A Memoriallfor the Reformation of Englande, b.m.w. 1596,1.4.
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ku umysłom najsłabiej wykształconym. Jednak taka też była podstawa jego krytyk 
kierowanych nie tylko przez niego, ale i przez Sandersa i wielu innych publicystów 
katolickich pod innym jeszcze adresem - doradców władców, którzy za nic mieli 
„sprawy Boże”, nie uwzględniali już stworzonej natury gatunkowej człowieka, do
strzegając jedynie to, co zmysłowo uchwytne i ograniczając się do „spraw material
nych”, słowem (jak wskazywano) stosując „wzorzec makiawelowski” (jak bliski to 
argument także More’owi mogliśmy się przekonać w szkicu poświęconym chrze
ścijańskim humanistom). Doradcy, nazywani wielekroć „politycznymi ateistami”, 
mieli nie widzieć Boga i wspierać się na koncepcjach uzasadniających wyjątkową 
pozycję władcy będącego ich mocodawcą134.

,34T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 172-191.
135 Zob. na ten temat rozważania M. L. Carrafiello {Robert Parsons and English 

Catholicism, 1580-1610, Selinsgrove-London 1998) oraz F. Edwardsa (Robert Parsons. The 
Biography of an Elizabethan Jesuit, 1546-1610, St. Louis 1995).

Persons, uderzający w tak hołubionych w literaturze anglikańskiej doradców, 
krytyczny wobec nielojalności protestantów, uchodzi za najbardziej wnikliwego 
katolickiego myśliciela politycznego piszącego w języku angielskim135; myśliciela 
przy tym, który miał przygotowywać w latach 90. XVI w. katolicką wersję doktry
ny tyranobójstwa, zestawianą nie tylko z analogicznymi próbami, które wcześniej 
były udziałem Ponęta i Goodmana w Anglii oraz Knoxa i Buchanana w Szkocji, ale 
także monarchomachów protestanckich i katolickich we Francji. Doktryna przez 
niego wypracowana, powstająca w trakcie batalii angielskiego dworu przeciwko 
katolikom, tworzenia interesującego ujęcia przez Richarda Hookera, ale i absoluty- 
stycznej koncepcji przez przyszłego króla Anglii, panującego już w Szkocji Jakuba 
Stuarta, nawiązuje w wielkiej mierze z jednej strony do propozycji Sandersa z lat 
70. (uwzględniającej, warto przypomnieć, problem zobowiązań monarchy wynika
jących z umów, w tym z przysięgi koronacyjnej), z drugiej zaś - co znacznie waż
niejsze - do teoretycznych projektów wypracowanych w XVI w. przez jezuickich 
i dominikańskich neoscholastyków aktywnych w Salamance, Coimbrze i Rzymie. 
O ile tradycyjna opcja, do której jeszcze w latach 80. odwołuje się Persons i która 
uzasadniała lojalność katolików przez większą część panowania Elżbiety, traktuje 
monarchę jako jedynego dysponenta „sfery politycznej”, nie podlegającego ocenie 
ani poddanych, ani papieża, o tyle propozycja nowa, której elementy pojawiają się 
u Allena w 1584 r., uznaje go już za piastuna władzy, która uprzednio, w „stanie po
tencjalnym” przynajmniej należała do wspólnoty („ludu”); wspólnoty, która zdolna 
była nie tylko - jak u Starkey’a czy Sidney’a - dokonać wyboru tego, kto jest „naj
bardziej odpowiedni” do sprawowania władztwa jako posiadający szczególną zdol
ność epistemiczną i dzięki niej najlepiej znający treść już to ładu wszechrzeczy, już 
to dobra publicznego (by użyć także terminu Elyota) lub wspólnego, ale także sama 
znała treść tych dóbr i dlatego władna była określać normatywne kryteria pozwa-
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lające na ocenianie poczynań rządzącego, przez nią wybieranego i wyposażanego 
we władztwo. Propozycja ta dostarczała racji podnoszonych później przeciwko 
doktrynie Boskiego uprawnienia królów przez Bellarminego w polemice z królem 
Jakubem I Stuartem, była jednak o tyle kłopotliwa dla katolików angielskich, że 
mogła zostać odczytana nie tylko jako wyjaśnienie pierwotnie wspólnotowego cha
rakteru władzy, ale także jako uzasadnienie zwierzchnictwa ludu względem monar
chy, a co za tym idzie kojarzona z kierunkiem przyjętym przez szkockich i fran
cuskich monarchomachów oraz niektórych protestanckich myślicieli angielskich 
w rodzaju Ponęta; mogła też świadczyć, wbrew wcześniejszym zastrzeżeniom, 
o przyjęciu także przez katolików racji politycznych obok dotąd głoszonych racji 
wyłącznie religijnych.

Katolicy obawiali się takiej interpretacji nowej propozycji, która wskazywała
by, że zwierzchnictwo polityczne należy do wspólnoty nie tylko „potencjalnie” lub 
„źródłowo”, ale także „aktualnie”, że wspólnota może z niego korzystać przeciw
ko władcy, pozbawiać go tronu i odmawiać posłuszeństwa, jeżeli uzna, że jest on 
dla niej nieużyteczny lub narusza warunki zawartego z nią porozumienia. Wobec 
wzmożenia prześladowań po 1580 r. nawet ostrożny dotąd kardynał Allen zaczął 
jednak przyjmować niektóre tezy kojarzone z tym rozwiązaniem teoretycznym, 
atoli ograniczając je do uzasadniania nie tyle czynnego oporu poddanych składa
jących się na świadomą swych celów wspólnotę polityczną wobec swej „głowy”, 
ile wezwań kierowanych pod adresem kilku władców lub pretendentów do korony 
w innych krajach do podjęcia obrony uciskanych katolików. Nawet jednak snując 
wraz z Personsem plany inwazji na Anglię przy pomocy nie tylko papiestwa, ale 
także króla Hiszpanii i Gwizjuszy136, Allen powstrzymywał się przed jednoznacz
nym deklarowaniem w swych pismach uprawnienia do czynnego oporu, łatwego 
wszak do uzasadnienia nawet w oparciu o rozważania teoretyczne prowadzone 
przez bliskich katolikom myślicieli średniowiecznych, jak Jan z Salisbury czy św. 
Tomasz z Akwinu137.

136 Należy pamiętać, że problemy katolicyzmu angielskiego pozostają w ścisłym związku 
z wojnami religijnymi toczonymi w ówczesnej Francji, w której przywódcami stronnictwa kato
lickiego byli członkowie rodu Gwizjuszy. Istniejące dzięki Allenowi w niderlandzkim Douai se
minarium dla księży świeckich współdziałające z innym ośrodkiem katolików angielskich, jakim 
było rzymskie kolegium jezuickie, z którym współpracował Persons, zostało w 1578 r., właśnie 
dzięki wsparciu Gwizjuszy, przeniesione do Reims. Pomoc rodu kojarzonego przez Anglików 
z katolickim radykalizmem uosabianym przez Henryka Gwizjusza, decydowała zapewne o uzna
waniu działających na emigracji katolików za zwolenników pretensji hiszpańskich i francuskich 
skierowanych przeciwko ich krajowi.

137 O ile, jak dowodzi Holmes, odmowa stosowania czynnego oporu była uzasadniona 
w pierwszym okresie panowania Elżbiety, zaraz po tym, gdy protestanci przedstawili uzasadnie
nie oporu, o tyle w drugiej jego połowie, zwłaszcza w związku ze wzmożonymi prześladowa
niami wyznawców religii rzymskiej, motywowanych zresztą przede wszystkim ich „papizmem” 
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Lojalistyczne stanowisko (przyjmowane z zastrzeżeniami przez „rekuzan- 
tów”138), wyrażone mimo krytyki skierowanej pod adresem doradców królowej 
w Leicester ’s Commonwealth, wyraźnie już osłabione w A true, sincere and modest 
Defence i Defence of Catholics Allena, zostało najmocniej zaatakowane w dwóch 
tekstach napisanych przez angielskich katolików w latach 90. XVI w. Autorem 
pierwszego z nich był ksiądz William Rainolds139, drugiego - znany nam już je

jako znakiem realizowania cudzej sprawy i wrogości wobec tego, co angielskie, zakaz ten nie był 
już równie oczywisty (P. Holmes, Resistance and Compromise..., s. 63 i n.). Problematyczność 
nowego rozwiązania wynikała z zasadniczego elementu poszukiwań prowadzonych zarów
no przez katolików, jak i przez protestantów. W istocie obie strony uznawały istnienie prawa 
wiecznego, kojarząc je albo z Objawieniem (protestanci) albo z pomysłem Boga dotyczącym 
ludzkiego gatunku, realizującym się w planie stworzenia w postaci skłonności przyrodzonych, 
w których zostały odzwierciedlone normy prawa wiecznego (katolicy hołdujący tradycji tomi- 
stycznej). Istnienie tego prawa akceptowali także monarchowie rozwijający lub korzystający 
z doktryny Boskiego uprawnienia króla, kojarzący je jednak raczej z uzasadnieniem władzy jako 
takiej oraz z normami gwarantującymi możność sprawowania zwierzchnictwa nawet bez kon
sultacji z jakimkolwiek ciałem przedstawicielskim (przeciwko tej interpretacji występowali za
równo protestanci, jak i katolicy wskazujący, że usuwa ona kryteria oceny działań władcy, które 
są niezależne od jego woli, czyniąc władcę odpowiedzialnym jedynie przez Bogiem). Holmes, 
przejawiający skłonność do ustalania radykalnych dychotomii, uznaje nawet, że pierwsi formu
łowali doktrynę anarchiczną, drudzy natomiast absolutystyczną, nie znajdując żadnych propozy
cji pośrednich (tamże, s. 83).

138 Zob. szerzej nade wszystko: J. H. Aveling, The Handle and the Axe: The Catholic 
Recusants in England from Reformation to Emancipation, London 1976 oraz G. W. Jenkins, 
Between the Sacraments and Treason: Aspects of Political Thought of the English Recusants in 
the First Decade of Elizabeth s Reign, „Dutch Review of Church History” 2005, 85.

139 Rainolds (pisany także, mniej poprawnie, jako William Reynolds) urodził się w rodzinie 
bogatego farmera prawdopodobnie w 1544 r. w Pinhoe (Devonshire), podobnie jak jego młod
szy brat John (1549-1607), w przyszłości znakomity teolog protestancki; kształcił się najpierw 
w Winchester, a następnie na uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie po uzyskaniu bakalaureatu 
w 1563 i magisterium w 1567 r. rozpoczął wykłady z teologii, pozostając w Kościele anglikań
skim i pełniąc godność rektora Lavenham Suffolk. W 1575 r. opuścił uniwersytet i udał się do 
Rzymu, gdzie miał się nawrócić na katolicyzm; dwa lata później wstąpił do angielskiego semi
narium duchownego w Douai; w 1580 r. przyjął święcenia kapłańskie w Châlons, a w 1581 r. - 
na polecenie Williama Allena - rozpoczął w seminariach katolickich (głównie w Reims) wykła
dy z biblistyki i hebrajskiego. Przez następnych kilkanaście lat prowadził ożywioną działalność 
publicystyczną, w której bronił stanowiska Gwizjuszy i Ligi Katolickiej, blisko współpracując 
z Williamem Giffordem, uczestnicząc również (wraz z Allenem, Gregorym Martinem i Richar
dem Bristowem) w pracach zespołu przygotowującego przekład tzw. Rheims Bibie (Nowy 
Testament 1582; Stary Testament w dwóch tomach 1609-1610), w szczególności broniąc Martina 
przed atakiem podjętym przez profesora Cambridge Williama Whitakera, krytycznie oceniające
go jego wstęp do przekładu Starego Testamentu (napisany przez Whitakera po łacinie w 1583 r. 
traktat Ad Nicolai Sanderi demonstrationes, atakujący również znanego nam już Sandersa, zo
stał skrytykowany przez Rainoldsa w napisanej po angielsku odpowiedzi A Refutation of Sundry 
Reprehensions, Civils, and False Sleights, by Which M. Whitaker Laboureth to Deface the Late
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zuita Persons. Rainolds miał w swojej pracy wydanej po raz pierwszy w 1590 r. 
przedstawić sumę argumentów katolickich, opartych głównie na rozważaniach 
św. Tomasza z Akwinu, uzasadniających zwierzchnictwo ludu wobec jego władcy, 
rozwijając koncepcje wypracowane wcześniej przez związanego z Ligą Katolicką 
francuskiego myśliciela Jean’a Boucher’a* 140 (przez długi okres właśnie jemu przy

English Translation z 1583 r.). W 1584 r. Rainolds dokonał przekładu łacińskiej pracy Allena 
Ad persecutors Anglos, gdy zaś szkocki pastor Robert Bruce w Sermons upon the Sacrament 
z 1590 r. zaatakował stanowisko katolików wobec Kościoła anglikańskiego, wystąpił w jego 
obronie, publikując A Treatise Conteyning the True Catholick and Apostolike Faith (1593). Jego 
najobszerniejszym dziełem, wydanym już po jego śmierci, był liczący ponad tysiąc stron traktat 
Calvino-Turcismus Id est calvinistic perfidiae, cum Mahumetana Collatio... Quadour libris ex- 
plicata... Authore G. Reginaldo (Antwerpiae 1597), dowodzący analogii tez protestanckich z te
zami niewierzących. Jego najbardziej znana i najbardziej nas interesująca praca, opublikowana 
pod pseudonimem najpierw w Paryżu w 1590 r. (autor ukrywa się pod kryptonimem G.G.R.A.), 
a dwa lata później - z pominięciem rozdziału dotyczącego tyranobójstwa - w Antwerpii (na stro
nie tytułowej tego wydania inicjały zostają rozszyfrowane, pseudonim brzmi teraz G. Guilelmo 
Rossaeo Authore, stąd często w literaturze spotyka się oznaczenie autora Rossaeus), nosiła ty
tuł De justa reipublicae in reges impios et haereticos... authoritate). Rainolds zmarł 24 sierpnia 
1594 r. w Antwerpii, gdzie przez ostatnie lata życia pełnił obowiązki duszpasterskie.

140 Boucher, publicysta francuskiej Ligi Katolickiej działającej w ostatniej ćwierci XVI w., 
uznawany przez Williama Barclay’a za katolickiego monarchomachę podobnego Buchananowi 
z jednej, Momay’owi zaś z drugiej strony, rozważał kwestie: czy Kościół katolicki (papież) lub 
lud mogą sprawiedliwie złożyć króla z tronu; czy król Henryk III powinien być złożony z tronu; 
czy, wreszcie, legalne jest użycie przeciwko niemu siły przed uzyskaniem od papieża aktu for
malnego złożenia króla. Na wszystkie pytania odpowiadał twierdząco: uznając jednak, że papież 
uprawniony jest detronizować władców, zastrzegał, że to uprawnienie nie daje władzy dokony
wania arbitralnych zmian w prawach królestwa, wątpił też, by papież posiadał pełną i bezpo
średnią jurysdykcję nad władcami świeckimi. Jako namiestnik Chrystusa na ziemi, świadom 
wyższości celów nadnaturalnych, zwierzchnik uniwersalnego Kościoła zobowiązany był interwe
niować w każdym przypadku, gdy władca świecki krzywdzi Kościół albo, popierając schizmy 
lub herezje, utrudnia osiąganie zbawienia poddanym (przypadek Henryka III). Głosząc tę trady
cyjną tezę, Boucher zwracał uwagę, że w razie bezskuteczności papieskiego upomnienia, 
zwierzchnik Kościoła katolickiego musi zwolnić z posłuszeństwa względem występnego władcy 
lud, choć usprawiedliwione jest złożenie króla w oczekiwaniu na akt papieski i lud, bezskutecz
nie oczekując na „wymaganą przez sprawiedliwość” interwencję papieską, może sam wypowie
dzieć posłuszeństwo królowi, o ile jest pewien, że interwencja taka nastąpi. Uzasadniając upraw
nienie ludu do składania z tronu monarchy mimo braku orzeczenia papieskiego lub jego 
nieskuteczności, Boucher, nie negując roli duchowieństwa w życiu politycznym, a nawet uzna
jąc je za najważniejszy stan w rzeczypospolitej chrześcijańskiej, nawiązywał nie tylko do tez 
„konstytucjonalisty” Claude’a de Seyssel’a i Szkota George’a Buchanana, ale także do ustaleń 
hugenotów, przede wszystkim Hotman’a i Momay’a. Ustanowiony przez Boga Kościół jest 
wyższy niż państwo, będące tworem człowieka, powiada publicysta, krytyczny wobec radykali
zmu społecznego zwolenników niektórych koncepcji zwierzchnictwa ludu: „ludem” nie był dla 
niego (zresztą podobnie jak dla Kalwina i Bezy) niezdyscyplinowany i niesforny motłoch, lecz 
arystokracja i szlachta, roztropna zbiorowość, wspólnie poddająca się prawu, przy czym „auto
rytet społeczny” tych grup wynikał z realizacji przez nie podstawowego celu istnienia państwa,
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pisywano autorstwo dzieła De justa reipublicae Christianae in reges impios et ha- 
ereticos authoritate, opublikowanego pod pseudonimem Gulielmus Rossaeus).

utrzymania jedności, warunkowanej przez akceptację tradycyjnej religii i prawa. Uznając jed
nak, że do głównych zadań piastunów władzy politycznej należy wspieranie „prawdziwej reli
gii” i karcenie herezji, wpływających destrukcyjnie na jedność chrześcijańskiego państwa, ak
centował znaczenie apostazji samego monarchy, względem którego, jak względem każdego 
innego heretyka, usprawiedliwione jest przeciwdziałanie ze strony wspólnoty w imię jej samoza- 
chowania. Stąd w De justa abdicatione Boucher’a znajdujemy panegiryk na cześć zabójcy 
Henryka III (znajdowany już u Mariany), panegiryk wstrętny wszystkim rojalistom, korespondu
jący z zachwytem hugenotów nad zamachami skierowanymi przeciwko katolickim pretenden
tom. W dziele napisanym po konwersji Henryka z Nawarry (przypomnijmy, lipiec 1593 r.) 
Boucher podtrzymał tezy poprzedniej pracy. Głosząc, że istnienie społeczeństwa i władzy odpo
wiada potrzebom człowieka, że państwo pojawia się w rezultacie ewolucyjnego, spontanicznego 
rozwoju, u którego podstaw tkwi wola Boga i racjonalność człowieka ujawniające się w „natu
rze rzeczy” w postaci „przyrodzonych skłonności”, twierdził, że formy rządu są ustalane przez 
ludzi; że lud Francji wybrał monarchię jako ustrój najbardziej użyteczny i przekazał królom naj
wyższą władzę (summum imperium), ale nie oddał im suwerenności (majestas). Z założeń 
Boucher’a wynikało jednak, że lud może zawsze zdetronizować króla, określić porządek dzie
dziczenia korony, a nawet zmienić formę rządów; że nikt nie może mienić się królem, dopóki 
lud nie zatwierdzi go jako sukcesora korony, kto zaś uważa się za monarchę przed aktem koro
nacji, jest tyranem, gdyż każdy władca panuje z przyzwolenia ludu, wypełniając przyjęte na sie
bie zobowiązania i realizując cele wyznaczane przez wspólnotę. Jednak Boucher wskazywał te
raz, ograniczając konsekwencje swej doktryny, że „suwerenność ludu” realizuje się w formach 
instytucjonalnych, poprzez Stany Generalne, działające na rzecz ludu oraz korzystające z upraw
nień względem króla, które uprzednio autor De justa abdicatione skłonny był przyznać samemu 
ludowi. Pisma i kazania Boucher’a były ważnym głosem w polemikach toczących się na przeło
mie XVI i XVII w.: krytyczne wobec rojalistów uzasadniających Boskie źródło absolutnej wła
dzy monarchy i Boski charakter porządku dziedziczenia korony, korespondowały w pewnej mie
rze z dziełami hugenotów, choć wprowadzały kontekst autorytetu papieża i duchowieństwa oraz 
kwestionowały miejsce innowierców w katolickiej wspólnocie politycznej. Nieobce były 
Boucher’owi argumenty papalistów, licznie reprezentowanych w Lidze Katolickiej, których dok
trynę przedstawiał biskup Poitiers Porthaise; a jednak, uznając nadrzędną pozycję papieża, 
Boucher przyznawał najpierw ludowi, a później Stanom Generalnym samodzielną rolę osądza
nia monarchów niezależnie od orzeczenia papieskiego, tym samym zrywając ze skrajnymi papa- 
listami oraz zajmując pozycję między nimi i hugenotami. Nurt doktrynalny reprezentowany 
w Lidze przez drugie dzieło Boucher’a, oglądany ze stanowiska Porthaise’a, kierował się wyraź
nie w stronę gallikanizmu. Dodajmy nadto, że wspominany powyżej jezuita Mariana wyłożył 
w dziele De Rege et Regalis institutione, spalonym z rozkazu paryskiego parlamentu z powodu 
tonu, w jakim autor wypowiada się o zabiciu króla Henryka III, doktrynę przypominającą bar
dziej refleksje konstytucjonalistów późnego średniowiecza (np. Fortescue czy de Seyssela) niż 
wypowiedzi katolików końca XVI w. Praca dedykowana młodemu księciu Asturii, następcy 
Filipa III, rozpoczyna się opisem stanu natury, w którym panuje wewnętrzny pokój, rodziny, 
a następnie państwo, zawiązują się jednak dla obrony przed wrogami zewnętrznymi, wreszcie 
powołują władzę dla organizacji tej obrony. Realizacja celów wspólnoty przynosi zestaw warun
ków, które ograniczają władzę wybranego przez wspólnotę władcy: nie posiada on uprawnień do 
arbitralnego nakładania podatków, stanowienia prawa wedle własnej woli ani negowania na- 
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Istotnie Rainolds wprost twierdził, że król wywodzi swą władzę z woli, decyzji, 
desygnacji i wolnego ustanowienia ludu14', zarazem podnosząc, że tyrannus a re- 
gimine detronizowany jest przez lud działający jako całość, jako wspólnota zatem 
albo przynajmniej jako największa możliwie i najpoważniejsza część rzeczypospo- 
litej (major et senior pars rei publicae), a nie - jak w propozycji protestanckiej 
- zabijany przez jednostkę albo usuwany z tronu przez stan lub piastuna „niższego 
urzędu”. W jego przekonaniu propozycje złożone przez Wycliffe’a, niekiedy wy
korzystywane przez protestantów, dotknięte były kilkoma co najmniej błędami, nie 
dość bowiem, że uzasadniały zależność tytułu do władzy jedynie od stanu duszy jej 
piastuna (nie uwzględniając innych warunków, jak choćby tytuł wynikający z dzie
dziczenia), to usprawiedliwiały również każdy sposób uśmiercania tyrana, nie po
zwalając go osądzić na przykład papieżowi. W tej propozycji nie dość jednoznacz-

uczycielskiej i jurysdykcyjnej niezależności Kościoła katolickiego (przeciwne stanowisko, przy
pisujące władzy cywilnej prymat w tym zakresie uzasadniało nie tylko postępy w zakresie seku
laryzacji państwa i przejmowania przezeń własności Kościoła). Szczególne znaczenie w historii 
myśli politycznej ma jednak rozdział zatytułowany De tyranno, w którym Mariana zbliża się do 
refleksji późnośredniowiecznego postglosatora Bartolusa de Sassoferrato, dzieląc tyranów na 
dwie grupy: uzurpatorów (czyli tyranów w sensie greckim) oraz tyranów, tj. rządzących opre- 
sywnie legitymowanych władców, względem których - co wyróżnia Marianę - akcentuje on ist
nienie uprawnień jednostkowych. Generalnie istniała zgoda co do tego, że tyran pozbawiony ty
tułu (uzurpator) może zostać zabity przez kogokolwiek: jak widzieliśmy w poprzednim szkicu 
uznawali to protestanci (nie tylko by usprawiedliwić zabójstwo Gwizjuszy), ale uznawali także 
katolicy, widzący w Elżbiecie I i Wilhelmie Orańskim uzurpatorów i usprawiedliwiający przewi
dywany akt tego rodzaju przeciw Henrykowi IV. Nawet Ponęt i Goodman nie szli jednak tak da
leko jak protestant Buchanan, dowodzący legalności zabójstwa Marii Stuart, i katolik Mariana, 
usprawiedliwiający śmierć Henryka III, którzy przyznawali jednostce uprawnienie do zabicia 
władcy legalnego, uznanego za tyrana. Dla Mariany tyran może zostać zabity otwarcie lub skry
cie, wszelako nie może być uduszony, ale otruty (dystynkcja zaczerpnięta z Policraticusa Johna 
Salisbury, najwcześniejszej średniowiecznej apologii tyranobójstwa). W dziele Mariany najważ
niejszy jest jednak rozdział, w którym autor rozważa problem tolerancji, wskazując - prawdopo
dobnie jako ostatni już w tym okresie - na konieczność ochrony jedności religijnej. Heretykom, 
twierdzi, nie wolno dozwalać na wyznawanie i głoszenie ich zasad nie tylko z uwagi na perspek
tywę ich indywidualnego zbawienia, ale także z racji politycznie istotnych: brak u nich dobrej 
wiary sprawia, że społeczeństwo nie może istnieć (analogiczny argument u Locke’a, dla którego 
ateizm nie może być tolerowany, gdyż niszczy podstawę źródłowej umowy i usuwa zobowiąza
nie do przestrzegania paktu). Jednak Mariana nie idzie tak daleko, jak Boucher, „Rossaeus” czy 
Cartwright: nie broni bowiem idei uniwersalnego państwa chrześcijańskiego, lecz głosi raczej 
porzebę budowania federacji chrześcijańskiej, szanującej prowincjonalne zwyczaje i sposoby 
myślenia oraz uwzględniającej różnice charakterologiczne ludów; tym samym jednak jezuita nie 
broni centralizacji opierającej się na idei jednej religii; jego praca, opublikowana za zgodą Filipa 
II, była politycznym traktatem ufundowanym na przesłankach religijnych, a nie pamfletem bro
niącym wspólnoty religijnej jak kalwińskie Vindiciae contra tyrannos.

141 [W. Re i no ld s], De iusta reipublicae Christianae in reges impios et haereticos authori- 
tate, Antwerp 1592, s. 16.
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nie rozstrzygnięta została kwestia podmiotu, który może ocenić, czy stan duszy 
piastuna władzy jest poprawny czy też nie, co otwierało drogę do nadużyć, a nawet 
dowolnego orzekania przez każdego poddanego o stanie duszy jego zwierzchni
ka142. „Rossaeus”-Rainolds, ukazujący w swej pracy konieczność i naturalny walor 
rządu cywilnego, nakierowanie każdej jednostki ku „suwerennej całości społecz
nej”, analizujący dawne i współczesne konstytucje państw, podnoszący, że żadna 
forma rządu - także zatem monarchia - nie jest absolutna ani stała, lecz swobodnie 
wybierana przez lud, przekonuje również, że ład normatywny danej wspólnoty po
litycznej również zależy od decyzji całego społeczeństwa, a nie jest „dedukcyjnie 
wyprowadzany lub wnioskowany” z prawa wiecznego. W drugim rozdziale książki, 
w którym analizuje ograniczenia uprawnień chrześcijańskich królów, podkreśla, że 
każde królestwo musi być związane celem swego istnienia, kojarzonym z ochroną 
wolności i bezpieczeństwa poddanych. Jednostka nigdy nie może zrezygnować ze 
swych uprawnień na rzecz państwa z wyjątkiem przypadku, gdy ucieka się doń dla 
zabezpieczenia swego życia i własności. Ten warunek jest zrozumiały we wszyst
kich rządach, choć może nie być ujawniony; teza, iż żaden rządzący nie może prze
czyć celom istnienia sprawowanej przez siebie władzy, bliska była już koncyliary- 
stom, podnoszącym, iż papież posiada władzę in aedificationem, przeto nie może 
jej używać in destructionenr, teza ta jednak, bliska później również Locke’owi, nie 
opiera się u Rainoldsa na przesłance indywidualistycznej, jak nie opierała się na 
niej u koncyliarystów: inaczej niż u Locke’a, rząd nie ma chronić indywidualnych 
uprawnień, które - jako nienaruszalne również dla niego - ograniczają dziedzinę 
jego aktywności, lecz ma raczej realizować normy ustalane przez lud, działać dla 
niego nie jako zbiorowości uprawnionych jednostek, lecz jako suwerena legitymi
zującego jego panowanie.

142 Tamże, s. 111-114.

Ten jednak wniosek, zresztą podobnie jak u Ponęta i hugenotów, łączy 
„Rossaeus”-Rainolds z wnioskiem dalszym, problematycznym dla późniejszych 
zwolenników religijnej, a nawet moralnej „neutralności władzy” i dla współcze
snych mu „polityków”, wykazując, że celem władania nie jest tylko zapewnienie 
uporządkowanego współżycia, ale również prowadzenie dobrego życia przez pod
danych: ich cnotliwość jest równie fundamentalnym celem zabiegów władców, 
jak zapewnianie bezpieczeństwa i własności. Skoro cnota opiera się na religii jako 
fundamencie, przeto żaden rząd nie może być legitymowany, jeśli nie uzna religii 
prawdziwej; żaden legitymowany książę chrześcijański nie może tolerować herezji, 
gdy zaś sam w nią popada staje się ipso facto tyranem i traci legitymację. Takim 
jest położenie Elżbiety I, takim było ongiś położenie Henryka VIII, krytycznie ze
stawianych z legitymowanym i ograniczanym w swym władztwie królem Filipem 
II, bo władających nie za pomocą rzeczywistego prawa, lecz tylko „dla swego 
kaprysu”; istnienie takich władców pragną uzasadnić protestanci, zwłaszcza gor
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si od pogan kalwiniści, otwarcie określani mianem longe detestabilior, niszczący 
uniwersalną „świętą doktrynę” i rozbijający uniwersalny „świat chrześcijański” 
o jednolitym ładzie normatywnym wspierającym się zarazem na prawie kanonicz
nym i prawie cywilnym sięgającym czasów chrześcijańskiego władcy Justyniana I 
Wielkiego. „Rossaeus” nawraca więc poprzez wieki średnie do dawnego cesarstwa 
i ogólnej koncepcji uniwersalnego Kościoła, czyni religijną ortodoksję wzmacnia
ną przez prawo świeckie fundamentem państwa, postępując podobnie jak współ
cześni mu autorzy nawracający do „bożości” lub „pobożności” królestwa Anglii. 
Jego wywód ujawnia jednak jedną przynajmniej, ale zasadniczą różnicę względem 
opcji protestanckiej: ani angielscy purytanie, ani kalwiniści czasów Marii Tudor, 
nie dążyli - podobnie jak francuscy hugenoci - do wykazania potrzeby istnienia 
„uniwersalnego świata protestanckiego”, nie odwoływali się więc do prawa świec
kiego o uniwersalistycznym wymiarze, koncentrowali się natomiast na wykazywa
niu potrzeby zachowania „pobożności” w danym, konkretnym protestanckim kró
lestwie143.

143 Zamiarem „Rossaeus”-Rainoldsa, jak zamiarem Bellarminiego na kontynencie, było 
przechowanie kryteriów powszechnie ważnych, pozwalających na ocenę działań każdego wład
cy chrześcijańskiego, także na usprawiedliwienie tyranobójstwa, a znajdowanych w ładzie 
normatywnym o charakterze uniwersalnym (J. N. Figgis, Studies of Political..., s. 162-165). 
Figgis, zaznaczając, że francuscy, a za nimi angielscy katolicy, przyjmowali (podobnie jak rady
kalni protestanci Knox i Goodman już w latach 50.), iż stając się heretykiem katolicki król ipso 
facto przemienia się w tyrana i sam usprawiedliwia własną detronizację. Właśnie „Rossaeus” 
miał najbardziej otwarcie wśród angielskich katolików głosić tę tezę, przekraczając stanowiska 
hugenotów Momay’a i Hotman’a, stopniem przyzwolenia na stosowanie przemocy w egzekwo
waniu następstw herezji władcy (tamże, s. 159).

144 Czworo z nich mogło się powołać na związki z linią Lancasterów: Filip II, jego cór
ka infantka, książę Braganza i książę Parmy. Piątka pozostałych na związek z linią Yorków: 
Jakub Stuart (władający Szkocją jako Jakub VI, a przyszły król Anglii Jakub I); Arabella Stuart; 
Edward Seymour, Lord Beauchamp; Henry Stanley, książę Derby, oraz Henry Hastings, książę 
Huntingdonu.

9. Za najważniejsze dzieło, jakie wyszło spod pióra angielskiego katoli
ka i zawierało uzasadnienie stosowania prawa lub powinności oporu, uchodzi 
A Conference abovt the next succession to the Crowne of Ingland Personsa. Praca 
ta, dedykowana księciu Essexowi, członkowi Privy Council królowej Elżbiety, 
opublikowana została na kontynencie w 1594 r. (zatem cztery lata po pierwszym 
wydaniu pracy Rainoldsa; autor informuje w dedykacji, że pracę ukończył w Am
sterdamie u schyłku 1593 r.) pod pseudonimem R. Doleman. Persons, przedstawia
jący w drugiej części obszernego dzieła aż dziewięciu kandydatów do tronu angiel
skiego144, mimo wykazania słabości pretensji formułowanych przez pretendentów 
z linii Lancasterów opowiadający się za kandydaturą Izabeli, hiszpańskiej infant
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ki, córki Filipa II Habsburga (kosztem ewentualnego potomstwa Elżbiety Tudor 
i kandydatury Jakuba Stuarta), akcentował we wprowadzeniu do jej części pierw
szej, znacznie dla nas ważniejszej, potrzebę odzyskania przez Anglię błogosławień
stwa Opatrzności, utraconego za panowania heretyków: Henryka VIII i Elżbiety I; 
błogosławieństwa koniecznego dla trwania stabilnego państwa145, którego nie jest 
w stanie zapewnić władca opierający tytuł jedynie na „racji urodzenia lub krwi”, tj. 
dziedziczeniu.

145 Bodaj najpełniejszą historiozofię prowidencjalistyczną, uzasadniającą tego rodzaju po
pularną tezę, można odnaleźć w dziele Sandersa De origine ac progressu schismatis Anglicanae, 
obfitującą w wywody dotyczące kar spotykających protestanckich władców, uzasadniające 
klęskę Armady chęcią wypróbowania przez Boga cierpliwości i wytrwałości katolików podda
nych rządom heretyków. Nawet jednak w oparciu o tę pracę trudno, jak się wydaje, uzasadnić 
tezę o naśladowaniu przez katolików zmian zachodzących w myśli kalwińskiej, odchodzącej 
od koncepcji wojny sprawiedliwej na rzecz koncepcji krucjaty, bronioną z przekonaniem przez 
Michaela Walzera w pracy The Revolution of the Saints (London 1966, rozdz. VI).

146 Jak pisał Vitoria (którego stanowisko, jak postaramy się wykazać, bliskie jest angiel
skiemu jezuicie) w De potestate civili z 1528 r.: nie tylko to, co jest w niebie, na ziemi i we 
wszystkich innych częściach Universum, nie tylko człowiek rządzący całym światem, ale także 
każdy poszczególny atom istnieje dla pewnego użytku i dla celu; każda rzecz musi być zatem 
tym, czym jest z racji właściwego jej celu lub celowej przyczyny, o której decyduje prawdziwy 
rozum i konieczna przyczyna wszystkich rzeczy (F. de Vitoria, On civil power, q.l, a.l, § 3, [w:] 
tenże, Political Writings, red. A. Pagden, J. Lawrance, Cambridge 1991, s. 4, podkr. B.Sz.).

Już ta zapowiedź sugerowała tezę, rozwijaną z powołaniem się na Platona i Cy
cerona, Arystotelesa i Plutarcha, iż nie istnieje z woli Boga, z mocy Jego prawa ani 
prawa naturalnego jedna właściwa forma rządów, w której władać miałby monar
cha opierający tytuł właśnie na urodzeniu. Każda wspólnota, przekonywał angiel
ski jezuita, ma sobie właściwe warunki i okoliczności i stosownie do nich wybiera 
odpowiadającą jej formę rządów, która - w razie zmiany warunków i okoliczności 
- nadal może być reformowana. W kluczowym, choć formułowanym na początku 
pracy miejscu rozważań Persons dowodzi, że choć jednostka jako przedstawiciel 
gatunku ma sobie właściwą i taką samą jak pozostałe jednostki gatunkową formę 
powodującą jej poruszeniami i prowadzącą ją do celu właściwego innym ludziom, 
to wspólnoty tworzone przez liczne jednostki różnią się między sobą, nie posiada
ją jednakiej formy, bo cel, do którego forma ta jest relacjonowana, powiązany jest 
z jednej strony z „momentem gatunkowym”, z drugiej jednak z rozmaitymi uwa
runkowaniami właściwymi poszczególnym wspólnotom146. Choć zatem wszystkie 
wspólnoty dążą lub dążyć powinny do tego samego celu, to - z uwagi na odmien
ność warunków, w jakich się rozwijają - jedne przyjmują formę królestwa, inne 
zaś nie, przy czym każdy z rządzących nimi musi uwzględniać istotowy cel ich ist
nienia, dążyć (odpowiednio do kojarzonej ze skłonnościami przyrodzonymi przez 
Boga zaszczepionymi w ludzkiej naturze, jednakiej w nim i każdym jego podda
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nym) do zapewnienia rządzonym realizacji właściwego im wspólnego, naturalnego 
i rozumnego zarazem dobra tkwiącego w nich i ujawnionego za sprawą Boga147.

147 [R. Persons], A Conference abovt the next succession to the Crowne of Ingland, b.m.w. 
1594, s. 2-3 (facs. Amsterdam 1972). Zdaniem Vitorii, już „życie społeczne” toczące się w sta
nie poprzedzającym grzech pierworodny wymagało „z konieczności” i „z natury rzeczy” kie
runkowania ku wspólnemu (powszechnemu) celowi. Ustaliwszy znaczenie celu jako przyczy
ny określającej każdy byt (nawet „każdy atom”), myśliciel ten głosił (powołując się nie tylko 
na Arystotelesa, ale i na „Matkę Naturę”), że człowiek jest istotą społeczną, ponieważ nie jest 
w stanie sam zaspokoić fizycznych potrzeb swojego istnienia, jak i dlatego, że sama jego ro
zumna dusza wskazuje mu na realizację potrzeby partnerstwa (skoro bowiem sama dusza jest 
złożona z dwóch części, rozumienia i woli, to jakże rozumienie miałoby się doskonalić bez ćwi
czenia i doświadczania, możliwych jedynie w relacjach z innymi?). Wywód jednego z pierw
szych członków „szkoły” pozwala przyjąć, że celem człowieka pozostaje bycie z innymi, zaś 
„skłonność do życia społecznego” stanowi środek, który służy realizacji tego celu. Miasto (Civi
tas), powiada dalej Vitoria, jest wspólnotą najbardziej naturalną, bo najbardziej zgodną z natu
rą. Nie jest taką wspólnotą rodzina, nierównie mniej doskonała i naturalna, bo niezdolna samo
dzielnie bronić się przed atakiem z użyciem przemocy. O ile pierwsza formuła bliska jest także 
Personsowi, o tyle druga wydałaby mu się nazbyt radykalna, skoro rodzina stanowiła dla niego 
wspólnotę pierwszą i dlatego najbardziej naturalną (F. de Vitoria, On civil power, q.l, a.2, § 4, 
s. 8-9).

148 R. Persons, A Conference..., s. 2.
149 Tamże, s. 3.

W każdej spontanicznie powstającej wspólnocie jako swoistej całości, która 
łączy jednostki dążące do życia społecznego, niezależnie od „formy ustrojowej”, 
jaką przyjmie, istnieje również „moment polityczny” określający jej rząd. Persons 
wywodzi, że nie jest możliwe, by ludzie żyli razem bez pomagania sobie nawzajem 
i wymieniania między sobą rozmaitych dóbr, chyba że istnieje jakiś urząd lub coś 
w tym rodzaju, który utrzymuje między nimi porządek {order), a bez którego nie ist
niałby ład, lecz jedynie [...] konjlikty i spory [..,]148. Istnienie rządu - władzy, która 
byłaby sprawowana przez „urząd lub coś w tym rodzaju”, jest zatem koniecznym 
elementem dopełniającym tworzącą się spontanicznie całość społeczną. Powstająca 
dzięki przyrodzonym skłonnościom społeczna całość nie może istnieć bez porząd
ku i dlatego z konieczności pojawia się w niej „moment polityczny”, wprawdzie 
nieokreślony jeszcze formalnie, ale - z racji równie naturalnych jak społeczeństwo 
(przynajmniej zdaniem angielskiego jezuity) - istniejący. Niezależnie od formy, 
jaka nadana zostanie władzy uzasadnianej w ten sposób, z pewnością realizuje 
już ona jakiś rodzaj jurysdykcji jako rozstrzygnięcie naturalne (nawet w niedaw
no odkrytych Indiach istnieje przecież władza realizująca funkcję jurysdykcyjną)149. 
Dodajmy jednak, że racja powszechności występowania władzy i jej charakteru ju
rysdykcyjnego jest u Personsa mniej istotna niż, stale podkreślana, relacja natury 
do aktu stwórczego Boga, skoro wydobywa on „powszechność” nie tyle w skoja
rzeniu z „użytecznością” stwierdzaną przez poszczególne a choćby wszystkie ludy, 
lecz z Boską proweniencją. Uwaga ta wpłynie na dalsze poszukiwania prowadzone 
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przez angielskiego jezuitę, prowadzi bowiem do tezy, że „władza jako taka”, istnie
jąca z „konieczności naturalnej”, pochodzi ostatecznie od Boga, a nie jest dziełem 
człowieka, choćby wytworzonym przez wszystkie ludy. Co więcej, skoro jest ona 
łączona z rozwiązaniem naturalnym, a to kojarzone jest w innej warstwie z wła
ściwymi wszystkim członkom ludzkiego gatunku skłonnościami przyrodzonymi, to 
istnienie władzy po raz kolejny zostaje zestawione z działaniem na rzecz „dobra 
gatunkowego w człowieku” przez każdego, kto sprawując władzę realizuje funkcje 
jurysdykcyjne (dzięki temu możemy z łatwością dostrzec główną rację stanowienia 
norm i orzekania przez każdego władcę odpowiednio do wymagań natury pozna
wanej przez ludzki rozum przyrodzony, czyli do prawa naturalnego)150.

150 Na marginesie dodajmy, że choć w analizowanych fragmentach Persons odwołuje się 
głównie do traktatów Cycerona raczej niż myślicieli chrześcijańskich, to przecież w wiel
kiej mierze przejmuje on ustalenia należących do szkoły z Salamanki jezuitów i dominika
nów. Rozważając problem podstaw zobowiązania politycznego, katolicy sięgali z reguły do 
Arystotelesa i Akwinaty, dowodząc, że człowiek jest z natury istotą społeczną, że sama racjonal
na, bo należąca do rozumnego Bożego projektu stworzenia przyrodzona (naturalna) skłonność 
(inklinację, dążność), a nie świadomy sąd rozumu lub wola powodowana przez rozum „pcha” go 
do życia wspólnotowego. Racjonalność człowieka polegała na działaniu odpowiednio do przyro
dzonych skłonności, dzięki którym powstawały i istniały „naturalne wspólnoty”, umożliwiające 
realizację elementarnych potrzeb; taką potrzebą było w szczególności zachowanie gatunku i dla
tego rodzina, w której realizowała się skłonność ją spełniająca stanowiła dla jezuity Francisco 
Sudreza społeczność podstawową, bez której nie byłoby możliwe trwanie gatunku ludzkiego. 
Ponieważ rodzina pojawiała się w następstwie spontanicznej realizacji przyrodzonych skłonno
ści (istniała zatem „z natury rzeczy” i jej istnienie jako takiej właśnie było elementem rozumno
ści wszechrzeczy), a nie powstawała w rezultacie świadomie zawieranego porozumienia stron, 
które świadomie tylko „zatwierdzały” związek je łączący, to naturalna była też „władza” w niej 
istniejąca; „władza” także nie oparta na umowie, lecz istniejąca z konieczności po to, by mogły 
zostać spełnione cele życia rodzinnego. Taki walor miała posiadać władza męża nad żoną i ojca 
nad dziećmi: sam fakt urodzenia w rodzinie poddawał dzieci władzy ojca, niewymagającej aktu 
uznania z ich strony ani porozumienia między nimi i ojcem (przypadek męża i żony był jednak 
inny: zgoda stawała się w relacji między nimi elementem istotnym, bo wola kobiety ujawnio
na przy zawarciu małżeństwa była podstawą uznania, że władza męża nad nią zaczęła się re
alizować i nie wymagała ustalania warunków, lecz wynikała z samej natury owego związku). 
Zdaniem tworzących w czasach Personsa przedstawicieli szkoły z Salamanki i wspominanego 
już Bellarminego, nawiązujących w wielkiej mierze do również wspominanej już tradycji ary- 
stotelesowsko-tomistycznej, Bóg stwarzając człowieka, obdarzył go pewnymi skłonnościami, 
ułatwiającymi mu dążenie do właściwego jego naturze celu i określające miary jego racjonal
ności. Dał On nadto człowiekowi wolną wolę, dzięki czemu mógł on zaprzeczyć skłonnościom, 
porzucić swą racjonalność, mimo że skłonności były w nim na tyle mocne, że spontanicznie je 
honorował. Gdyby jednak założyć, że na przykład w rodzinie każda jednostka postępuje dowol
nie, wedle swej woli, więzi ustalające się spontanicznie, rozumne i naturalne zarazem, znajdo
wałyby się w niebezpieczeństwie i próżny okazywałby się trud Boga. Zdaniem Suareza ani Bóg, 
ani stworzona przez Niego natura nie działają jednak na próżno: z chwilą powstania rodziny za
nika swobodne działanie w imię własnego interesu jego członków, rodzi się natomiast chroniąca 
skłonności jej członków „władza” (J. P. Sommerville, From Suarez to Filmer: a Reappraisal, 
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Wstępne uwagi Personsa dotyczące wspólnej wszystkim ludziom gatunkowej 
istoty, natury lub formy, niezmiennej, bo ustanowionej przez Boga i wprowadzo
nej do ludzkiego gatunku, braku podobnej identyczności form we wspólnotach 
dążących do takiego samego celu, wreszcie naturalności istnienia władzy, przesą
dzają o wnioskach formułowanych przezeń w odniesieniu do zagadnienia legity
macji władcy151. Uwagi te wskazują przecież, że każdy rządzący musi, niezależ

„Historical Joumal” 1982, 25, 3, s. 525-527). Podobnie, człowiek staje się członkiem Kościoła 
dzięki aktowi chrztu, przez który poddaje się lub jest poddawany jego władzy, także pochodzą
cej bezpośrednio od Boga, choć w tym przypadku występującego nie tyle jako Stwórca natury, 
ile jako szafarz łaski. Władza Kościoła wynikała więc z aktu jego ustanowienia przez Chrystusa 
oraz celów, które realizował, obejmowała zaś możność wpływania na te dziedziny aktywności, 
które decydowały o kształcie życia duchowego człowieka. Bóg działałby na próżno, gdyby usta
nawiając instytucję służącą realizacji celów duchowych, nie dał jej pełni władzy koniecznej dla 
spełnienia tych celów. Zarówno w przypadku rodziny jak i Kościoła zgoda nie legitymizowała 
tedy ich władz, a podobnie rzecz się miała w przypadku wspólnoty politycznej. Dzięki ustano
wieniu rodziny człowiek uzyskiwał możność realizacji większej ilości potrzeb, niż byłby w sta
nie sam zaspokoić, choć jeszcze nie wszystkich. Inna naturalna skłonność „pchała” go zatem do 
wstępowania do bardziej złożonych wspólnot po to, by realizować kolejne potrzeby i poddawać 
się właściwym im zwierzchnościom. Zdaniem Suareza, istniała jednak fundamentalna różnica 
między władzami domową i polityczną: o ile pierwsza skupiała się w jednej z tworzących ją 
osób, w ojcu, a nie w rodzinie jako całości, o tyle we wspólnocie politycznej należała zrazu do 
niej jako całości. Przyjąwszy pierwotną równość ludzi, brak racji, by dowodzić, że ten lub inny 
człowiek albo grupa ludzi posiada władzę niejako z natury, wskazywał Suarez w Defensio fidei 
Catholicae. Można zatem rzec, że nie tylko w przekonaniu Persona, ale i Suareza każda wspól
nota miała u swego początku „moment zwierzchnictwa w sobie”, co jednak nie oznacza, że było 
ono wykonywane przez wszystkich zarazem. Jezuita angielski, podobnie jak jezuita hiszpański, 
znany w całej Europie, uważał, że wspólnoty nie przyjmują zwykle takiego rozwiązania, takiej 
„formy rządów”, że „ich” zwierzchnictwo sprawuje dla nich jednostka, grupa lub ciało przedsta
wicielskie, a nie są też wykluczone „formy mieszane”.

151 Harro Hópfl, autor rzetelnie napisanej książki poświęconej Jezuickiej myśli politycz
nej”, kojarzonej z tradycją szkoły z Salamanki, przekonuje, że zdaniem jej twórców, wcale nie 
oryginalnym, bo zakorzenionym w tezie znajdowanej w Justyniańskich Digestach (1.1.4: Iure 
naturali homines liberi nascuntur) oraz w wypowiedzi papieża Grzegorza Wielkiego {Magna 
moralia, 21.11: omnes homines natura aequales genui), na które otwarcie powołuje się jednak 
dopiero Roberto Bellarmine na przełomie XVI i XVII w. (zatem w okresie aktywności Personsa), 
wszyscy ludzie (homines, nie viri) są wolni i równi z natury. Z „mocy natury” nie istniały więc 
różnice między jednostkami i żadna jednostka nie podlegała innej, nikt nie był zwierzchnikiem 
innych z uwagi na intymny związek łączący go z Bogiem lub dzięki „odziedziczonemu tytuło
wi” (dotyczyło to nie tylko zwierzchnictwa politycznego, ale także relacji między rodzicami 
i dziećmi, mężem i żoną, panem i niewolnikiem; ostatnie zagadnienie, wiążące się w wielkiej 
mierze z debatami dotyczącymi „niewolnictwa”, a nawet „nieludzkości” amerykańskich Indian, 
rozstrzygali Toledo i Molina negujący m.in. tezę Arystotelesa, jakoby istnieli „niewolnicy z na
tury”, powołujący się na „opinię powszechną”, ustaloną nie tylko przez Kajetana, Vitorię i Soto, 
ale także przez Johna Maira, nauczyciela kilku co najmniej „protestanckich monarchomachów”). 
Żaden „moment naturalny” wiązany z wolnością jednostki nie uzasadniał tedy zwierzchnictwa
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nie od formy przyjętej przez wspólnotę, kierować nią tak, by stale działać na rzecz 
dobra wspólnego, gwarantować realizację przez jednostki właściwej im gatunko-

rodziców, jak nie uzasadniał zwierzchnictwa mądrzejszych lub bardziej cnotliwych, chrześcijan 
lub głów rodzin, choć „moment” tego rodzaju uzasadniał uprawnienie jednostki do samoobrony, 
wykluczając „naturalizowanie niewoli” w związku z winą lub grzesznością jednostki albo by
ciem jeńcem. „Naturalna wolność i równość” jednostek, abstrahująca od wszelkich uwarunko
wań społecznych, miała być zatem motywowana przeświadczeniami metafizycznymi i moralny
mi dominikanów i jezuitów z Salamanki i Coimbry, wiążącymi się m.in. z bliską im koncepcją 
wolnej woli oraz kluczową dla refleksji scholastycznej tezą o decydującej roli odgrywanej w ak
tach moralnych przez indywidualne sumienie, które nawet błądząc, miało określać wybory po
dejmowane przez jednostkę jako jej własne, a nienarzucane przez kogokolwiek „z zewnątrz” 
(H. Hópfl, Jesuit Political Thought. The Society of Jesus and the Stale, c. 1540-1630, 
Cambridge 2004, s. 204-205). Refleksja o czynniku, który zmusza, stosuje przymus wobec indy
widualnego sumienia, nie miała wiele wspólnego z „indywidualistyczną” tendencją, tak bliską 
myślicielom aktywnym w kolejnych stuleciach. Principatus (lub po test as), termin często stoso
wany przez członków „szkoły” na oznaczenie zwierzchnictwa politycznego, używany był jako 
punkt odniesienia w refleksji o podporządkowaniu piastunowi zwierzchnictwa jednostki natural
nie wolnej i równej innym. Hópfl przekonuje, że choć członkowie szkoły z Salamanki należeli 
do zakonów opierających się na dobrowolnym przystąpieniu, to nie stosowali tego rodzaju kon
cepcji dla wyjaśnienia powstania związku społecznego, co sprawiało, że dla nich społeczeństwo 
cywilne z pewnością nie było następstwem swobodnie zawieranej umowy przez wolne i równe 
sobie jednostki, które miałyby w stanie natury korzystać z pewnych uprawnień przyrodzonych, 
stanowiących jurydyczny wymiar ich wolności, a następnie przenosić wszystkie lub niektóre 
z nich na tworzone przez siebie w akcie porozumienia „społeczeństwo cywilne” lub piastuna 
władztwa sprawowanego względem nich lub całego społeczeństwa. Z drugiej jednak strony, spo
łeczeństwo to nie było też związkiem wolnych i równych jednostek, bo w ogóle nie było związ
kiem jednostek, skoro nie powstawało jako następstwo oświadczeń woli składanych przez każdą 
z nich i rezygnacji w momencie ich składania z części lub wszystkich uprawnień (a co za tym 
idzie z oznaczanych przez nie obszarów wolności). Równie wolne i równe wobec innych „z na
tury”, jednostki nie „wchodziły” więc do życia społecznego dzięki zawieranej z innymi jednost
kami umowie, w której zobowiązywałyby się do przeniesienia na społeczeństwo cywilne lub 
piastuna władztwa działającego w jego imieniu i na jego rzecz jakiejś „porcji” uprawnień posia
danych przez siebie przed zawarciem kontraktu. Wynikało z tego jednak nie tylko to, że jednost
ki nie mogły posiadać „uprawnień”, z których ewentualnie mogłyby zrezygnować na rzecz spo
łeczeństwa lub piastuna władztwa, choćby działającego w imieniu i na rzecz społeczeństwa, ale 
także to, że nie mogły posiadać uprawnień, które uzasadniałyby powoływanie do istnienia społe
czeństwa lub piastuna władzy. Przyjęcie założenia o „naturalnej” wolności równych jednostek 
w istocie wykluczało posiadanie przez nie uprawnień w zakresie stanowienia norm, rozkazywa
nia, decydowania o stanie wojny i pokoju, sądzenia innych i stosowania przymusu, uprawnień 
składających się na dziedzinę władztwa. Założenie to decydowało zatem o kwestionowaniu 
przez szesnastowiecznych katolików tezy o posiadaniu tego rodzaju „władczych uprawnień” 
przez jednostki, w drugiej zaś dopiero kolejności o tym, że to, czego jednostki nie posiadały, nie 
mogło się stać przedmiotem „transakcji” ani żadnego rodzaju cesji (uprawnienia przyrodzone, 
których jednostki - poddane jednak prawu naturalnemu - nie posiadały, nie mogły zostać prze
niesione ani na tzw. społeczeństwo cywilne, ani na piastuna władztwa, choćby w jego imieniu 
i na jego rzecz działającego). Dlatego np. Luis Molina przejmował (od wcześniejszych człon
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ków szkoły, jak Francisco Vitoria i Domingo de Soto) przeświadczenie, że jednostkom nie wol
no zabijać występnych, czyniących zło, może to natomiast czynić rzeczpospolita (respublica), 
opierając się nie tyle na „argumencie z autorytetów”, ile - jak sam mówił - na Piśmie Świętym 
i praktyce społecznej. Co znacznie ważniejsze, Molina przekonywał, że władza (rozumiana jako 
potestas), wyrastająca w rzeczypospolitej z „natury rzeczy”, jest jakościowo różna od tej, jaka 
zgromadzona jest we władzach (potestates) jednostek. Wniosek nasuwający się z tego rozróżnie
nia ma znaczenie kluczowe: istnieją dwa rodzaje władztwa jako potestas, obejmującego moż
ność stosowania przymusu wobec innych; z jednego z nich korzystają jednostki działające w ra
mach prawa naturalnego, nie ustanawiające jednak norm dla innych ani innym nierozkazujące, 
jednak nie zabijające też występnych, którzy czynią zło; z drugiego rodzaju potestas korzysta 
natomiast wspólnota (rzeczpospolita), mająca już możność stosowania przymusu także w tym 
zakresie. Jednostki korzystające z pierwszego rodzaju władztwa (potestas) nie znajdują w nim 
uprawnienia do rozkazywania i normowania zachowań innych jednostek, „nie mieści się” ono 
bowiem w granicach ich władzy, nie może być przeto uzasadniane przez odniesienie do ewentu
alnej cesji dokonywanej przez jednostki (jak głosi paremia znana już prawnikom rzymskim: 
nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet - nikt nie może przekazać drugiemu 
więcej uprawnień niż sam posiada). Przeciwny wniosek byłby z punktu widzenia Moliny (a za
pewne także innych członków „szkoły”) bezzasadny, skoro wskazuje on otwarcie, że gdyby wła
dza cywilna opierała się na jednostkach tworzących [wspólnotę] przez przenoszenie na nią swo
ich uprawnień, to gdyby jeden z członków [tej wspólnoty] nie chciał dać swojego przyzwolenia 
[...], wówczas inni nie mieliby żadnych uprawnień ani żadnej władzy względem niego [...]. 
IV konsekwencji, każdy nowonarodzony lub przybywający do danej wspólnoty musialby być py
tany o to, czy zgadza się na władzę wspólnoty względem niego, czekano by na jego decyzję, co 
byłoby absurdalne, zob. L. Molina, De iustitia et iure, tract. Ii, disp. 22, 105A-106C (cyt. za: 
H. Hópf 1, Jesuit Political Thought..., s. 206). Podkreślmy raz jeszcze, że jednoznaczna dekla
racja skierowana przeciwko próbom kontraktualnego uzasadniania władzy politycznej o indywi
dualistycznym wydźwięku łączy się w myśli jezuitów z rozważaniami na temat uprawnień przy
rodzonych, których granice są możliwe do określenia; uprawnień przy tym, z których nie 
korzysta następnie ani społeczeństwo cywilne, ani działający nawet w jego imieniu i na jego 
rzecz piastun władztwa, bo uprawnień jakościowo odmiennych od tych, które mieszczą się w ob
szarze władztwa jako potestas sprawowanego przez społeczeństwo lub piastuna władztwa. 
Kluczowe zagadnienie: czy jednostka - zgodnie z kierunkiem przyjmowanym przez wielu teore
tyków kontraktualizmu w XVII w. - sama może przywracać stan zgodny z prawem naturalnym 
lub natury (broniąc swych uprawnień w momencie ataku podjętego przez inną osobę), czy może 
ponadto ustalać np. normy prawne lub orzekać o naruszeniu norm prawa naturalnego i stosować 
sankcję wobec występnego napastnika, znajduje w tym miejscu istotny kontekst. By mocniej go 
zarysować, moglibyśmy inaczej sformułować pytanie: czy jednostka może stosować obronę ko
nieczną (broniąc swoich uprawnień przyrodzonych w ramach wyznaczanych przecież przez obo
wiązujące ją prawo naturalne, stosować przymus dla odparcia ataku), czy też może także być sę
dzią we własnej sprawie, zdolnym do stosowania przymusu wobec napastnika, który zaniechał 
już ataku, w postaci np. wymierzania kary śmierci. Molina jednoznacznie ogranicza zakres 
uprawnień przyrodzonych i wiąże go z działaniem obronnym jednostki, przez co raz jeszcze 
podkreśla, że jednostka pozostająca w stanie nieobecności społeczeństwa cywilnego i ewentual
nie piastuna władztwa stosującego przymus nie może korzystać z władzy stosowania przymusu 
do karania występnych; uprawniona możność posiadana przez nią, np. możność zachowania in
dywidualnego życia, nie jest tedy uzupełniana władzą karania zastrzeżoną dla rzeczypospolitej. 
Raz jeszcze pojawia się ten sam motyw, na który już zwróciliśmy uwagę: władza jednostki nie 
jest kojarzona z władzą (jako potestas) zwierzchnika politycznego; jej rozumność (i jej władz
two) nie jest tożsame z rozumnością (i władztwem) piastuna władzy politycznej, ma ona bowiem 
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na względzie jedynie to, co partykularne i jako taka nie jest zdolna przekraczać poziomu, ponad 
który wznosić się może społeczeństwo cywilne lub polityczny zwierzchnik. Warto też podkreślić 
raz jeszcze wniosek wynikający z tych ustaleń: jednostka nie posiada władztwa w zakresie kara
nia czyniącego zło, jej akcja, kosztem ewentualnej zemsty związanej z karaniem czyniącego zło, 
powinna się ograniczać do działań uzasadnianych wolnością i równością wobec innych, statu
sem usprawiedliwiającym wyłącznie stosowanie samoobrony (wciąż pozostaje jednak nieroz
strzygnięte pytanie, czy jednostka może karać napastnika wówczas, gdy piastun władztwa z ja
kichś powodów nie podejmie stosownej akcji gwoli przywrócenia sprawiedliwości, naruszonej 
wskutek ataku napastnika na uprawnienie przyrodzone pokrzywdzonego; co więcej, czy - gdyby 
przyjąć sugerowaną przez niektórych badaczy myśli jezuitów koncepcję kontraktualną-jednost
ki nie mogą zastrzec, że w razie bezczynności piastuna władztwa korzystać będą z władzy kara
nia jako opozycyjnej wobec prostego uprawnienia do samoobrony - zob. F. B. Costello, The 
Political Philosophy of Luis de M. S.J. (1535-1600), Roma 1974, s. 45-46), gwoli zrealizowania 
własnych, nader ograniczonych, celów indywidualnych. Zastrzeżenie niewyzuwalności upraw
nienia do samoobrony łączyło się u myślicieli z Salamanki i Coimbry z nieobecnością w ich re
fleksji późniejszego projektu dotyczącego „przenoszalności” niektórych lub wszystkich praw lub 
uprawnień na społeczeństwo cywilne lub/i piastuna władztwa jego lub jednostek. Przekonanie, 
że uprawnienia posiadane przez jednostki są jakościowo różne od uprawnień, z jakich korzysta 
społeczeństwo cywilne lub piastun władztwa ma znaczenie decydujące, nie tylko jednak skłania 
do poszukiwania innego uzasadnienia istnienia tych drugich niż prosta cesja dokonywana przez 
jednostki, ale także decyduje o istnieniu istotnych ograniczeń władztwa politycznego, które ma 
być przecież usprawiedliwione „w oderwaniu” od akcji jednostek niezdolnych do wyzucia się ze 
swych uprawnień (H. Hópf 1, Jesuit Political Thought..., s. 207, z powołaniem na Molinę (tract. 
II, disp.22, 104C-D, i tract. III, disp. 6.31) w zestawieniu z Locke’em {Drugi traktat o rządzie, 
[w:] J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992, rozdz. 22)). Uprawnienie 
{ius) jednostki nie jest kojarzone z władzą stosowania przymusu; nie jest łączone z własnością 
jako wyłączną możnością korzystania z rzeczy i rozporządzania nią, bo odnoszone jest do prze
strzeni wolności jednostki bez uzasadnienia akcji skierowanej przeciwko innym podmiotom. 
Inaczej niż w późniejszych teoriach kontraktualnych, ujęcie to wyklucza zachowania kojarzone 
z zachowaniami właścicielskimi. „Szkolarze z Salamanki” dostrzegają jednak, że prawidłowe 
korzystanie z wolności, polegające na czynieniu tego, czego się powinno chcieć, właściwe jest 
jedynie świętym i z tego m.in. powodu rozważają problemu uprawnień w związku z zagadnie
niem własności: choć uprawnienia jednostek są domeną raczej ich niż społeczeństwa, podkreśla
ją to, co partykularne, a nie to, co społeczne, to nie mogą być sprzeczne z uprawnieniami społe
czeństwa lub uprawnieniami piastuna władztwa. Tym samym, na co także warto zwrócić uwagę, 
ich rozważania na temat „uprawnień społeczeństwa lub zwierzchnika”, na temat władzy jako po- 
testas nie będą znosić uprawnień jednostek: uprawnienia jednostek i uprawnienia do ustanawia
nia norm zmuszających ich sumienia do pewnych zachowań (także zaniechań) lub do sądzenia 
i karania nie będą się wzajem znosić ni wykluczać. Ten wysoce problematyczny wniosek dla 
tych, którzy przeszedłszy „szkołę Hobbesa”, wiedzą, że norma pochodząca od suwerena (zobo
wiązująca do czynienia lub zaniechania) ogranicza uprawnienie przyrodzone i może z nim ist
nieć w tej samej sprawie, wydaje się kluczowy dla zrozumienia stanowiska przedstawicieli 
„szkoły z Salamanki” (stosunkowo nieodległy w czasie Filmer przypisywał jej przedstawicie
lom, osobliwie korzystającemu z ich ustaleń Bellarminemu, mniemanie, iż jednostki z natury 
miałyby pozostawać w stosunku niewolniczym lub służebnym względem innych jednostek, tych 
zatem, które posiadać by mogły uprawnienia sprzeczne z ich uprawnieniami). Wniosek ten raz 
jeszcze eksponuje generalną tezę członków „szkoły z Salamanki”, iż polityczna władza (pote- 
stas, principatus) nie może być wyprowadzana z władzy (potestas) jednostek lub grup współ
tworzących społeczeństwo lub składających się na nie. Jednak w ich przekonaniu władza poli
tyczna miała istnieć „koniecznie”, a zarazem „z natury rzeczy”, zatem nawet we wspólnocie 
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doskonałej, a nie tylko w społeczeństwie, które zwolennicy tradycji augustyńskiej (jak Castrillo 
i Vives) zwykli kojarzyć z dramatycznym stanem, jaki nastał po upadku Pierwszych Rodziców. 
Próbując wyjaśnić tę kwestię, neoscholastycy z Salamanki przywoływali znaną św. Tomaszowi 
z Akwinu dystynkcję (stosowaną jednak w odniesieniu do „siły prawa”) „władzy kierunkującej” 
i „władzy zmuszającej”. Pierwsza z nich, władza, która kierunkuje i prowadzi, miała istnieć - 
np. zdaniem Bellarmina - także w stanie poprzedzającym grzech pierworodny, a to z racji natu
ralnej dla człowieka (zatem gatunkowej) skłonności do życia cywilnego (politycznego); z racji 
tej właśnie, niezależnej od człowieka, a określającej jego zachowania nie na poziomie świado
mości, lecz „przyrodzonej inklinacji”, potrzebuje on rządcy (rector); można tedy wnosić, że każ
dy człowiek w każdych okolicznościach, bez względu na czas, miejsce, wykształcenie, narodo
wość i płeć, potrzebuje władzy kierunkującej i sprawującego ją rządcy, który kierunkuje go 
i prowadzi. „Naturalny ład”, którego określa treść m.in. skłonności gatunkowych człowieka, tłu
maczy i istnienie „władzy kierunkującej”, i potrzebę istnienia jej piastuna, skoro np. Bellarmino 
wskazuje, że dotyczy to tych, którzy jako starsi rządzą młodszymi, jako mądrzejsi mniej mądry
mi, jako lepsi mniej dobrymi itp. (Bellarmino stosuje w odniesieniu do tej „władzy” i jej piastu- 
nów termin principatus politicus) - zob. szerzej H. Hopf 1, Jesuit Political Thought..., s. 208- 
-209. Oczywiście, potrzeba istnienia tego rodzaju rządców nawet w świecie bezgrzesznym, 
przed Upadkiem, nie mogła być wyjaśniana w związku z istnieniem ewentualnych konfliktów, 
których powodem byłby grzech, musiała natomiast zostać powiązana z problemem wzajemnej 
nieznajomości zamiarów albo - po prostu - z niewiadomością. Życie społeczne toczące się w ta
kim stanie także jednak wymagało z konieczności i z natury rzeczy kierunkowania ku wspólne
mu (powszechnemu) celowi. Już Vitoria, ustaliwszy znaczenie celu jako przyczyny określającej 
każdy byt (nawet „każdy atom”), głosił (powołując się nie tylko na Arystotelesa, ale i na „Matkę 
Naturę”), że człowiek jest istotą społeczną zarówno dlatego, że nie jest w stanie sam zaspokoić 
fizycznych potrzeb swojego istnienia, jak i dlatego, że sama jego rozumna dusza wskazuje mu na 
realizację potrzeby partnerstwa (skoro bowiem sama dusza jest złożona z dwóch części, rozu
mienia i woli, to jakże rozumienie miałoby się doskonalić bez ćwiczenia i doświadczania, możli
wych jedynie w relacjach z innymi?). Wywód jednego z pierwszych członków „szkoły” przygo
towuje nas do przyjęcia tezy, że celem człowieka pozostaje bycie z innymi, zaś „skłonność do 
życia społecznego” stanowi środek, który służy realizacji tego celu. Miasto (Civitas), powiada 
dalej Vitoria, jest wspólnotą najbardziej naturalną, bo najbardziej zgodną z naturą. Nie jest taką 
wspólnotą rodzina, nierównie mniej doskonała i naturalna, bo niezdolna samodzielnie bronić się 
przez atakiem z użyciem przemocy (F. de Vitoria, On civil power, q.l, a.2, § 4, s. 8-9). Otwarty 
sprzeciw wobec ujęć kontraktualnych (a zarazem potwierdzenie tendencji do „uzasadniania em- 
piryczno-historycznego”) istnienia miast i innych wspólnot politycznych zawarł jednak Vitoria 
w konkluzji: pierwotnym źródłem miast i wspólnot zakładanych przez człowieka nie była jego 
pomysłowość ni zamysł mnożenia sztucznych tworów, lecz urządzenie wprowadzone przez Naturę 
do człowieka dla jego własnego bezpieczeństwa i przetrwania. Z tego rozumowania wynika 
wprost wniosek, że przyczyna ostateczna i przyczyna konieczna władz publicznych (odróżnianych 
przez Vitoriç od władz prywatnych) jest ta sama. Jeśli istnienie stowarzyszeń i zbiorowości ludzi 
jest konieczne dla bezpieczeństwa ludzkości, to równie prawdziwe jest to, że takie partnerstwa 
nie mogą istnieć bez jakiegoś rodzaju nadzorującej je władzy lub rządzącej nimi siły. Z tego po
wodu cele i pożytki związane z władzą publiczną są celami i pożytkami samego tego ludzkiego 
społeczeństwa. Jeśliby wszyscy członkowie społeczeństwa byli równi i żaden z nich nie podlegał
by żadnej wyższej władzy, to każdy z nich poruszałby się w kierunku wyznaczanym mu przez jego 
własną opinię lub Jego zachciankę, a wspólnota z pewnością uległaby rozbiciu. Społeczeństwo 
cywilne (Civitas) byłoby w rozproszeniu, gdyby nie istniała w nim nadzorująca opatrzność chro
niąca własność publiczną i zabiegająca o dobro wspólne. [...] Jak ludzkie ciało nie może trwać 
w zdrowiu, jeśli nie powoduje nim jakaś siła kierunkująca (vis ordinatrix) skłaniająca poszczę- 
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gólne członki do współdziałania z innymi dla większego dobra całości, tak miasto, w którym każ
dy obywatel działałby przeciwko innym obywatelom gwoli realizacji korzyści własnej, byłoby 
pozbawione wspólnego dobra (tamże, q.l, a.2, § 5, s. 9-10). Zdaniem Vitorii, przyczyną spraw
czą władzy cywilnej jest ostatecznie Bóg, skoro bowiem władza publiczna jest oparta na prawie 
naturalnym i skoro jedynym twórcą tego prawa jest Bóg, to oczywiście władza publiczna jest od 
Boga i nie może być zniesiona w żadnym przypadku przez ludzi lub jakieś prawo pozytywne 
(tamże, q. 1, a.3, § 6, s. 10). Materialną przyczyną władzy cywilnej nie jest już jednak Ten, który 
jest przyczyną sprawczą, skoro materię, w której osadzona została ta naturalna i ustanowiona 
przez Boga władza, stanowi wspólnota, ona zatem wzięła na siebie zadanie rządzenia i admini
strowania sobą oraz kierowania wszystkich swych władz ku dobru wspólnemu, o czym przeko
nuje nie tylko wymaganie tkwiące w prawie Bożym i naturalnym (dotyczące istnienia jakiejś 
władzy rządzącej), nie tylko posiadanie przez wspólnotę władzy zdolnej do stawania w obronie 
zagrożonego istnienia (mającą, podobnie jak jednostka, uprawnienie do samoobrony), ale także 
(ponownie) prawo Boże, które zakazując zabijania drugich, uzasadnia istnienie władzy zdolnej 
wymierzać i realizować karę śmierci (raz jeszcze powtórzmy: jednostka nie posiada uprawnienia 
do wymierzania takiej kary, posiada je wspólnota, nie czerpiąc go jednak z jakiejś uzurpacji 
sankcjonowanej jej pozytywnym prawem ludzkim, lecz z prawa Bożego i naturalnego, które za
kazując zabijania, ustala też instancję zdolną karać morderców). Vitoria piszę nie tylko, że 
wspólnota posiada władzę pozbawiania jednostek życia, której nie posiada prywatna jednostka, 
przy czym uprawnienie to nie może być oparte na prawie pozytywnym, lecz musi tkwić korzenia
mi w prawie Bożym i naturalnym, ale także, że prawo pozytywne pochodzi od wspólnoty i z tego 
właśnie względu istnienie wspólnoty oraz jej władzy stanowienia prawa musi poprzedzać ist
nienie praw pozytywnych; konsekwentnie, można wywodzić, że sama władza stanowienia pra
wa istnieje we wspólnocie (lub, jeśli ktoś woli, w „ludzie” albo - bardziej odpowiednio - w „rze- 
czypospolitej”) z mocy prawa Bożego i naturalnego (tamże, q.l, a.4, § 7, s. 11-12; podkr. 
B.Sz.). Kierunek rozumowania Vitorii wydaje się jednak problematyzować przyjmowaną przez 
wielu badaczy dwudziestowiecznych „interpretację demokratyczną” jego stanowiska, skoro 
hiszpański myśliciel wiąże kwestię władzy z rozważaniami poświęconymi prawu naturalnemu 
wspólnemu wszystkim egzemplarzom ludzkiego gatunku. Bez względu na to, czy przyjmiemy 
interpretację, jakoby Vitoria miał zbliżać się w tym przypadku do stanowiska humanistów, uzna
jących nie tyle koncepcję prawa naturalnego św. Tomasza, ile punkt widzenia rzymskich prawni
ków, nie tyle ius naturale, ile ius gentium lub ius civile podzielane przez wszystkie ludy, nie
odmiennie będziemy głosić, że rozmija się z humanistami, przekonując wbrew nim, że 
niepodobna tłumaczyć tego, co społeczne przez wzgląd na porozumienie lub konwencję zawie
rane przez wolne jednostki, lecz należy to czynić przez odniesienie do określoności ludzkiej na
tury gatunkowej; więcej nawet, że wbrew bliskiej humanistom opinii Ulpiana, Vitoria nie koja
rzył prawa naturalnego z tym, co wspólne człowiekowi i innym gatunkom, lecz - zgodnie 
z Tomaszem z Akwinu - z tym również, co wyróżnia członków ludzkiego gatunku spośród in
nych stworzeń. Jak widzieliśmy, przekonuje on, że istnienie samej wspólnoty oraz jej władzy 
stanowienia prawa musi poprzedzać istnienie praw pozytywnych, niepodobna tedy w prawach 
tych (choćby należących do ius gentium lub po prostu do ius civile) znajdować podstawy dla ist
nienia wspólnoty. Można wywodzić, i takie zdanie odnaleźliśmy już u Vitorii, że sama władza 
stanowienia prawa istnieje we wspólnocie z mocy prawa Bożego i naturalnego, a z pewnością 
władzy tego rodzaju niepodobna stwierdzić wśród stworzeń należących do innych gatunków. 
Źródło władzy musi więc tkwić w samej naturze ludzkiej, a celem jej istnienia będzie z pewno
ścią obrona i zabieganie o dobro (lub - jeśli ktoś woli - „dobre bycie”) podlegających jej. 
Chociaż jednak, piszę Vitoria, ta władza (potestas) i autorytet (auctoritas) należą, jak powiedzie
liśmy, nade wszystko i per se do samej wspólnoty, to ten sam autorytet należy do rządzących i do 
urzędów, którym wspólnota delegowała swoje władze i swoje urzędy, przy czym największą 
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i najlepszą spośród wszystkich form rządzenia i kierowania jest monarchia lub królestwo (tamże, 
q.l, a.5, § 7, s. 12). Analogiczne tezy znajdujemy również u Personsa, podobnie jak stwierdze
nie, iż wspólnota cywilna (civitas) konstytuowana jest przez wszystkich jej obywateli i z tego 
względu ma ona władzę administrowania i rządzenia sobą oraz obywatelami w pokoju, a także 
władzę zmuszania każdego do zachowywania tego pokoju i podtrzymywania powinności, które 
spajają ich więzią cywilnego obowiązku (tamże, q.l, a.5, § 8, s. 16-17). Z drugiej jednak strony 
zaznaczmy, że niektórzy teoretycy katoliccy dowodzili, że wspólnota jest niejako z natury rzeczy 
zobowiązana przenieść pełnię władzy na zwierzchników, inni jednak, w tym Suarez, twierdzili, 
że choć przeniesienie zwykle się dokonuje, to naturalny rozum nie zobowiązuje do tego wspól
noty. Niezależnie jednak od przyjętej opcji umowa staje się elementem kluczowym: jedynie po
przez zgodę wspólnoty władza może zostać przeniesiona na króla lub innych urzędników; źró
dłowy kontrakt staje się w ten sposób legitymacją władzy króla. Przed aktem umowy władzę 
posiada cała wspólnota, chociaż władza ta nie jest kreowana przez umowę, lecz - jak władza 
w rodzinie i w Kościele - wynika z natury rzeczy, co sprawia, że należy odrębnie rozważać pro
blem źródła władzy jako takiej i źródła władzy jej piastuna, skoro pierwsza wiązana jest z natu
rą, gdy druga jedynie z umową czy zgodą ludu. Suarez zdaje się twierdzić, że skoro ludzie nie są 
pierwotnie nikomu poddani, to wiążą się we wspólnotę dzięki „powszechnej zgodzie”; gdy jed
nak dyskutuje posiadanie władztwa przez wspólnotę, nie przekonuje już, że jest ono rezultatem 
porozumienia zawartego przez jednostki. Jak mąż i żona nie konstytuują „władzy domowej”, tak 
zgoda ludu nie kreuje władztwa politycznego, danego przez Boga jako własność wypływająca 
z „natury rzeczy”, oparta na powszechnej, charakteryzującej wszystkich ludzi skłonności przyro
dzonej (konkluzję tę powtarza, snując analogię między ciałem człowieka i ciałem politycznym). 
Teza myśliciela katolickiego, iż władza stanowienia prawa i stosowania przewidzianych przez 
nie sankcji z karą śmierci włącznie jest przez całą wspólnotę posiadana „na mocy natury”, wiąże 
się z przekonaniem rozumu, nie uchwytującego jako oczywistej tezy przeciwnej - jakoby władz
two „z natury rzeczy” należało do jednostki lub grupy osób (angielski absolutysta i patriarchali- 
sta drugiej połowy XVII w., Robert Filmer wskażę w tym rozumowaniu paradoks, wykazując 
w Patriarsze, że jeśli każda wspólnota posiadała pierwotnie władztwo na mocy prawa Bożego 
lub naturalnego, to niepodobna uzasadnić zmiany formy rządu na monarchię lub arystokrację, 
byłaby ona bowiem równoznaczna z pogwałceniem wymagań „Boskiego prawa naturalnego”). 
Suarez przekonuje jednak, że choć wspólnota posiada władztwo dzięki prawu naturalnemu, to 
prawo to nie zobowiązało jej do trwania przy nim. Należy bowiem odróżniać dwa znaczenia 
związania prawem naturalnym: związanie jego regułą lub ograniczenie oraz brak przyzwolenia 
na inny stan rzeczy (np. wspólna własność i wolność jednostkowa istnieją odpowiednio do pra
wa naturalnego w drugim sensie, choć bowiem jednostka jest z natury wolna, przecież może stać 
się niewolnikiem, gdy zgodzi się na utratę części swej wolności). Podobnie, żadna wspólnota nie 
ma „z mocy natury” formy arystokratycznej lub monarchicznej, może jednak je przyjąć dobro
wolnie, przenosząc swe władztwo na jedną lub wiele osób (F. Suarez, Defensio...; oraz De le- 
gibus). Teoria źródeł rządu Suareza może sugerować, iż wspólnota - posiadająca pierwotnie 
władztwo - korzysta z prawa oporu na tyle mocno, że zdolna jest detronizować władców, gdy 
gwałcą oni warunki, na jakich przekazano im nie ich przecież początkowo władzę, która w ta
kich przypadkach wraca do ludu. Katolicka teoria oporu opierałaby się więc na teorii źródeł rzą
du. Historycy doktryn politycznych nie są jednak zgodni co do podanej przez nas interpretacji. 
Jedni, opierając się na pewnych fragmentach De legibus, wskazują, że wedle Suareza cała 
wspólnota, tworzona przez zbiór jednostek, wyprowadza swe władztwo z ich zgody i dlatego 
czyni źródłem władztwa wspólnoty zawarte przez jednostki porozumienie (J. W. Gough, The 
Social Contract, Oxford 1957, s. 70). Warto jednak przypomnieć, że Suarez głosi, iż wyprowa
dzanie władzy politycznej ze zgody jednostek nie jest właściwe, jako że jednostki nie posiadają 
„z mocy natury” władzy karania czyniących zło. Jest to, jak się wydaje, najważniejsza różnica 
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między stanowiskiem Suareza oraz Locke’a i Grotiusa, bowiem skoro władza ma pierwotnie, 
„z natury”, należeć do wspólnoty, to nie może zarazem należeć pierwotnie do jednostek. 
Władztwo jako takie nie jest więc rezultatem umowy, umowny jest natomiast jedynie akt jej 
„przelania” na władcę. Odmienna interpretacja głosi, że zgoda ludzi jest warunkiem koniecznym 
nie tylko monarchii czy arystokracji, ale rządu w ogóle, a w konsekwencji, że forma rządów jest 
przepisana już przez prawo naturalne; wspólnoty istniałyby zatem tylko w stanie przed-politycz- 
nym i dopiero po wyrażeniu zgody na ustanowienie władcy miałyby przekształcać się we wspól
noty polityczne (Q. Skinner, The Foundations of Modem Political Thought, t. II, Cambridge 
1979, s. 158-166). Warto jednak zauważyć, że Suarez uznawał zgodę wspólnoty za konieczny 
element ustanowienia władcy, a nie władztwa jako takiego; zgoda była jednak w tym przypadku 
równoznaczna z „przekazaniem władztwa” władcy, co oznacza, że wspólnota posiadała je przed 
aktem przekazania, a zatem że samo władztwo nie mogło być rezultatem umowy. Gdyby istotnie 
wspólnota mogła być ciałem przed-politycznym w chwili wyrażania zgody na ustanowienie 
władcy i przekazywania mu władztwa, w istocie byłaby pozbawiona uprawnienia do oporu 
względem niego, jednostki składające się na wspólnotę nie posiadały bowiem tego rodzaju 
uprawnienia; jedynym uprawnieniem przyznawanym jednostkom była samoobrona przeciw nie
sprawiedliwemu atakowi zgodnie z maksymą vim vi repellere licet, jeśli zważymy, że nawet ab- 
solutysta Barclay akceptował samoobronę jako usprawiedliwioną przez prawo naturalne i nie 
odmawiał jej jako uprawnienia wspólnoty skierowanego przeciwko występnemu królowi, to do
strzeżemy jednak, że katolicy nie ograniczali uprawnienia wspólnoty do tego tylko przypadku, 
gdy jest ona bezpośrednio atakowana przez księcia i może przetrwać tylko wówczas, gdy stawi 
mu czynny opór. Trzecia interpretacja głosi, że opór wspólnoty przeciw księciu nie jest legalny, 
chyba że ten podejmie niesprawiedliwy atak przeciw wspólnocie, ta zaś, podobnie jak każda jed
nostka ma - z mocy prawa naturalnego - uprawnienie do samoobrony; o ile zatem istnienie 
wspólnoty nie jest zagrożone, nie może ona stawiać oporu (m.in. tamże, s. 177). Po raz kolejny 
jednak warto przypomnieć, że w Defensio Suarez dyskutuje w podobnym kontekście jedynie 
o uprawnieniach jednostek, ale nie wspólnoty jako całości, uznając bowiem, że jednostki winny 
być posłuszne, przewiduje dwa wyjątki: gdy król je atakuje i gdy atakuje je cała wspólnota (jeśli 
tedy ktoś neguje istnienie wspólnoty, to każda jednostka może napastnika zabić). Poza tymi 
przypadkami jednostka pozbawiona jest uprawnienia do zabicia swego księcia: jest to jednak 
ograniczenie prywatnego uprawnienia do tyranobójstwa, ale nie uprawnienia publicznego do sta
wiania oporu (F. Suarez, Defensio...). Teza, jakoby Suarez ograniczał uprawnienie wspólnoty 
do oporu do przypadków zagrożenia jej trwania, opiera się na katolickiej koncepcji źródeł rządu, 
w której wielkie znaczenie przypisuje się pierwotnemu kontraktowi uzasadniającemu uprawnie
nie wspólnoty do oporu przeciwko władcy. Idea pierwotnego kontaktu odgrywała w myśli kato
lickiej znacząca rolę i nie była traktowana tylko jako teoretyczna hipoteza, ale raczej jako fakt 
historyczny, wiązany przez Suareza z „dawnością” i zwyczajem trwającym od niepamiętnych 
czasów (tamże). Warto jednak pamiętać, że ta koncepcja umowy bywała wykorzystywana do 
usprawiedliwienia stanowiska absolutystycznego, niekiedy sugeruje się bowiem, że przenosząc 
władzę, lud mógł nie zastrzec żadnych warunków i nie określić granic królewskiego władztwa. 
Na przykład Charles Borgeaud (The Rise of Democracy in Old and New England, London 
1894, s. 7) przekonywał, że Bellarmine i Suarez uznawali, iż cesja władztwa dokonywała się 
w pełni i ostatecznie, inaczej niż u pisarzy kalwińskich, którzy - zdaniem wspominanego autora 
- zasługują na miano prekursorów „liberalnej demokracji”. Podobny kierunek nadał interpretacji 
późniejszej niemal o sto lat Richard Tuck, przekonując, że skoro jednostka mogła wyrzec się 
wolności, to mogła to również uczynić cała wspólnota; Tuck traktuje jednak wspólnotę jako 
pewną całość-jedność o własnej, różnej od jednostkowych, woli, i o własnych, różnych od jed
nostkowych uprawnieniach, uznając, że lud jest panem swej wolności i może ją w całości prze
nieść na kogoś, w istocie zmierzając do uzasadnienia wniosku, iż Suarez bronił „absolutyzmu” 
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mimo głoszenia koncepcji uprawnień naturalnych (R. Tuck, Natural Rights Theories, 
Cambridge 1979, s. 56-57; podobne stanowisko znajdujemy u np. H. A. Lloyda, który - podkre
ślając znaczenie myślicieli jezuickich dla procesu kształtowania się nowożytnej refleksji konsty
tucyjnej - przekonuje, że u Suareza dokonywany przez wspólnotę akt przeniesienia (władztwa) 
przydaje władcy pełnoprawny tytuł do sprawowania politycznego władztwa i czyni go właści
wym panem (proprius dominus). Zasada minor universis zostaje zanegowana, skoro hiszpański 
jezuita uznaje, iż przeniesienie władztwa na króla stawia go ponad królestwem, które wyposaży
ło go we władztwo', zwracając uwagę, że monarcha upoważniony zostaje w ten sposób nie tylko 
do obalania praw zwyczajowych, ale także do zwalniania w wyjątkowych wypadkach z powin
ności naturalnoprawnych, że nikt nie jest go w stanie zmusić do przestrzegania praw (zatem po
zostaje on nieodpowiedzialny nawet przed reprezentantami wspólnoty), że w istocie orzeka sa
modzielnie o treści dobra wspólnego, Lloyd opowiada się po stronie dyskutantów uznających 
jezuitę za zwolennika absolutyzmu, identyfikowanego jednak jako doktryna prymatu sfery pu
blicznej względem sfery prywatnej wedle decyzji woli monarchy - zob. A. Lloyd, 
Constitutionalism, [w:] The Cambridge History of Political Thought. 1450-1700, red. 
J. H. Burns, M. Goldie, Cambridge 1991, s. 296-297). Jednak Suarez, kreśląc analogię między 
jednostką i wspólnotą, przekonuje wprawdzie, że jak jednostka może się sprawiedliwie wyzbyć 
wolności, tak wspólnota może oddać swe władztwo; nie twierdzi jednak, że wspólnota może się 
również oddać w niewolę, a podobna teza byłaby sprzeczna z kluczową dla niego koncepcją do
bra publicznego. Suarez głosi, że jednostka jest zobowiązana respektować postanowienia spra
wiedliwego kontraktu, nie twierdzi jednak, że ma honorować klauzule niesprawiedliwej umowy 
(F. Suarez, Defensio, III.3.3 oraz VI.4.9); władztwo wspólnoty oparte jest na prawie naturalnym 
skłaniającym do chronienia „dobra publicznego”, wspólnota nie posiada zatem opartej na nim 
możności korzystania z władztwa przeciwko owemu dobru, a skoro nie posiada takiej możności, 
to nie może również przenieść jej na władcę (nie może przekazać więcej uprawnień niż sama 
posiada). Także zatem władca nie może wykorzystywać władztwa otrzymanego od wspólnoty 
przeciwko „dobru publicznemu”; jeśliby wspólnota zawarła z nim umowę zezwalającą na wyko
rzystywanie władzy przeciw temu dobru, to kontrakt tego rodzaju byłby niesprawiedliwy, nie 
mógłby wiązać, a nawet byłby skuteczny, bo wspólnota przenosiłaby w nim władzę pozornie, 
cedując coś, czego nie posiada - możność pozwalającą gwałcić „dobro publiczne”. O ile zatem 
jednostka może oddać panu swą wolność i działać nie dla dobra własnego, lecz dla dobra pana, 
o tyle wspólnota nie jest władna tego uczynić i w żadnym razie nie może legalizować aktów 
władcy skierowanych przeciwko „dobru publicznemu”; z tego też powodu każda norma prawa 
cywilnego skierowana przeciwko temu dobru ipso facto staje się nieskuteczna i nie może być 
uznana za prawną, o czym wprost mówi Suarez w 6. rozdziale pierwszej księgi De legibus (zob. 
szerzej J. P. Sommerville, From Suarez to Filmer..., s. 534). Lud-wspólnota nie może zatem 
przekazać władcy możności działania przeciwko „dobru publicznemu” i władca nigdy tego ro
dzaju możności posiąść nie może; jeśliby jednak podejmował działania przeciwko temu dobru, 
to nikt nie jest mu winien posłuszeństwa. Jeśliby mimo tego władca użył siły dla zmuszenia pod
danych do posłuszeństwa, to działałby niesprawiedliwie i narażałby się na opór zgodnie z mak
symą vim vi repellere licet. Suarez zdaje się sugerować, że działania władcy skierowane przeciw 
dobru wspólnemu upoważniają lud do jego detronizacji, gdyż - jak zaznacza - gdy mówimy 
o państwie jako całości, to państwo jest wyższe niż władca, państwo zatem, które obdarza wład
cę władzą, traktowane jest jako to, które określa warunki cesji, mianowicie że (władca) winien 
rządzić stosownie do dobra publicznego (public weal), a nie w sposób tyrański, oraz że jeśliby 
tak nie rządził mógłby zostać pozbawiony posiadanej władzy i zdetronizowany (F. Suarez, 
Defensio..., III.3.4). Wspólnota jest tutaj identyfikowana z państwem, zgodnie z łacińskim ter
minem respublica. Tezy tej nie sposób uzgodnić z twierdzeniem, jakoby Suńrez dopuszczał moż
liwość oddania się w niewolę całej wspólnoty lub był obrońcą absolutyzmu (co, jak widzieliśmy, 



560 Rozdział VI

wej formy, skoro w tym tkwi podstawa każdego królestwa i każdej rzeczpospoli
tej'51. Moment jakościowego ukształtowania umysłu i woli ewentualnego władcy 
(i każdego rządzącego) ku temu, czego wymaga istota człowieka, jego natura lub 
forma, wobec której wtórną jest wspólnota, a zupełnie drugorzędną obrana przez 
nią odpowiednio do warunków i okoliczności zmienna forma rządów jest istotnie 
kluczowy. Rozumiemy już, dlaczego Persons przekonuje, że by zasadnie preten
dować do Korony, nie wystarcza jedynie następstwo krwi, konieczne jest bowiem 
spełnienie innych warunków, daleko ważniejszych niż tamten, bo [w razie niezreali
zowania ich] tytuł oparty na następstwie krwi może być uchylony [...], co potwier
dza nie tylko prawo Boże i ludzkie, ale także rozum, sumienie i zwyczaje wszystkich 
ludów chrześcijańskich'55. Rozum i prawo, religia i mądrość tego świata przeko
nują, że takie tylko osoby władać powinny wspólnotami politycznymi, które mają 
na względzie dobro publiczne i nic więcej - oto warunek podstawowy, a kto mu

sugerowali Borgeaud, Tuck i Lloyd). Jeśli prawo naturalne daje ludowi władzę ochrony dobra 
wspólnego, to w razie podjęcia działań przez władcę, działań zwróconych przeciwko niemu, 
władza wraca do ludu; w ten sposób dobro wspólne stawałoby się podstawowym wyznaczni
kiem w teorii jezuitów, zaś analizowana przez nich pierwotna umowa musiałaby obejmować na
kaz władania dla interesu wspólnego. Tak twierdzili także katolicy angielscy, jak White, Kellison 
i Weston: uznając, że jednostka może dobrowolnie wyrzec się wolności i oddać w niewolę, nie 
godzili się z tezą, iż także cała wspólnota może w pełni zdać się na łaskę władcy. Tylko jezuita 
John Floyd zajmował odmienną pozycję, twierdząc w 1620 r., że i jednostka, i wspólnota mogą 
wyzbyć się wolności, opierał jednak to twierdzenie na założeniu, że jednostka posiada pewne 
niezbywalne uprawnienia oparte na prawie naturalnym, które pozwalają nawet niewolnikowi 
wystąpić przeciwko panu (fragment ten przywoływany był w czasie wojny cywilnej przez pury- 
tanów, zwłaszcza lewellerów, mówiących o niezbywalnych uprawnieniach indywidualnych). 
W koncepcji katolickiej pierwotny kontrakt wykorzystywany był nie dla wsparcia absolutyzmu, 
lecz dla ograniczenia władzy monarchy; jego minimalną normą była ta, która mówiła, iż władca 
musi rządzić dla „dobra publicznego”, a jeśli tego nie czyni - naraża się na detronizację; uspra
wiedliwienie aktu oporu znajdowano, odwołując się do kontraktu, a nie tylko do argumentu do
tyczącego samozachowania (ewentualność wykorzystania podobnego usprawiedliwienia uznał 
król Jakub I Stuart za najbardziej niebezpieczną dla królów, a w konsekwencji dla politycznej 
stabilności królestwa - zob. J. P. Sommerville, From Suarez to Filmer..., s. 535; zaznaczmy 
też, że Sommerville przekonuje, iż projekt jezuicki został odrzucony przez angielskich rojali- 
stów, ponieważ miał on nazbyt jednoznacznie łączyć uzasadnienia władzy królewskiej i władzy 
ojcowskiej, nie odróżniać dostatecznie wyraźnie bezpośrednio Boskiej proweniencji władzy kró
lewskiej, uzasadnianej w oparciu o abstrakcyjne rozumowanie, nie wikłające się w zagadnienia 
upadłej natury ludzkiej, oraz - pojawiającej się i realizowanej w związku z upadłością człowieka 
- władzą głowy rodziny, zabiegającej mimo upadłości ludzi o zachowanie pokoju w rodzinie - 
zob. tamże, s. 539-540).

152 R. Persons, A Conference..., s. 8.
153 R. Persons, Preface, [w:] tenże, A Conference..., k. B3-B4. Nieco dalej Doleman/Per- 

sons dodaje równie znacząco, że żaden człowiek nie jest królem ni księciem [jedynie] z mocy 
natury [...], każdy bowiem król [...] uzyskuje swą godność i wyższość względem innych ludzi 
jedynie od wspólnoty (tamże).
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się sprzeciwia neguje prawdziwy cel istnienia wspólnot tworzonych przez człowie
ka, cel istnienia rzeczypospolitych i urzędów działających dla ich wyłącznie dobra, 
a poprzez nie dla dobra każdego i wszystkich ją tworzących, bez uwzględniania ja
kichkolwiek partykularyzmów. Kto przenosi to, co związane z pretendentem nad 
to, co związane z całością, w której ma ewentualnie przejąć władanie, wyżej stawia 
dobra indywidualne niż wartości, jakim jednostka, choćby powołująca się na ra
cje urodzenia lub krwi, jest podporządkowana, ten niweczy istotę rzeczypospolitej 
i sprzeciwia się nie tylko prawu Bożemu i naturalnemu, ale także - podkreślmy raz 
jeszcze, by zaznaczyć przywiązanie jezuity głównie do tradycji arystotelesowsko- 
-tomistycznej, choć także platońskiej i stoickiej - przyrodzonemu rozumowi154.

154 R. Persons, A Conférence..., s. 1-2.

Ustalenia Personsa pozwalają pojąć rację ataku, który podjął w dalszej części 
traktatu przeciwko koncepcjom przedstawionym nieco wcześniej we Francji przez 
prawnika Pierre’a de Belloy’a (15407-1613), uchodzącego za pierwszego myślicie
la, który w swym kraju przedstawił spójną koncepcję Boskiego uprawnienia kró
lów. De Belloy, wykładowca w Tuluzie i zdeklarowany rojalista, otwarcie atakują
cy Ligę Katolicką i broniący praw króla Nawarry do tronu przeciwko Gwizjuszom, 
w najważniejszej swej pracy Apologie catholique contre les libelles, déclarations, 
advis, et consultationes faictes, scrites et publies par les ligus perturbateurs du re
pos du la royaume de France (Paris 1585) pisanej w szczególnych okolicznościach, 
bo po ekskomunikowaniu przez papieża Henryka z Nawarry w 1585 r., zanegował 
zwierzchnictwo głowy Kościoła katolickiego wobec władców świeckich, broniąc 
tytułu ekskomunikowanego do korony. Prawo państwa określać miało porządek 
dziedziczenia korony, ale to Bóg był bezpośrednim dawcą władztwa dla konkret
nego jego piastuna. Uprawnieniu Boga do wyznaczania osoby władcy nie można 
było przeciwstawić ani roszczeń biskupa Rzymu, ani roszczeń ludu lub Stanów 
Generalnych, których istnienia dowodzili tak zwolennicy Ligi Katolickiej, jak i hu- 
genoci. Przekonując, że konsekracja nie jest warunkiem koniecznym skutecznego 
osadzenia na tronie naturalnego spadkobiercy korony, którego herezja nie ma zna
czenia dla prawości jego tytułu, wskazywał, iż Bóg bezpośrednio, po upadku czło
wieka, nadał Adamowi autorytet ojca i patriarchy zarazem, ustanawiając między 
ludźmi władzę, której sukcesja opiera się na zasadzie primogenitury. Każdy realny 
władca, zwłaszcza monarcha, żądający posłuszeństwa od poddanych, musi odwo
ływać się do aktu Boskiego ustanowienia, bowiem wywodzenie władztwa z woli 
poddanych prowadzi jedynie do ustanowienia władzy pozornej jedynie, możliwej 
do zakwestionowana przez lud jako jej pierwotnego depozytariusza. Zdaniem de 
Belloy’a, powinność posłuszeństwa i obowiązki nakładane przez prawo nie mogą 
jednak wynikać z potrzeb lub działań „członków ludu” kreujących władzę, lecz 
musi się opierać na należycie ufundowanym pojęciu powinności; przeto, konklu
dował, nie rozważając zresztą innych form ustrojowych prócz monarchii, to Bóg 
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stworzył to, co konieczne dla istnienia społeczeństwa. Uzasadniane w ten sposób 
władztwo monarchy nie mogło mieć zakreślonych granic. Wola władcy musiała 
być najwyższym prawem państwa, gdyż nie był on delegatem ludu, ale namiest
nikiem samego Boga na ziemi, odpowiedzialnym jedynie przed Nim. Król, będą
cy „odbiciem Boga”, jest depozytariuszem sprawiedliwości, której miarę stanowi 
jego sprawiedliwa z konieczności wola. Nawet względem Kościoła pozostaje on 
władcą najwyższym aż do granic, które sam wyznaczy. De Belloy wyraźnie zazna
czał jednak konieczność umacniania wiary przez władcę, przy czym racja postu
latu tkwiła w zasadniczo religijnej naturze uzasadnienia królewskiego władztwa: 
rebelia przeciwko królowi jest rebelią przeciwko Bogu samemu, bo Stwórca jest 
dawcą władztwa, zaś poddany - nie przyczyniwszy się w żadnym stopniu do jego 
kreacji - nie posiada żadnego uprawnienia, które mógłby przeciwstawić władcy. 
Jednak namysł de Belloy’a, dzięki któremu we francuskiej myśli politycznej stawia 
się go obok Bodina, jest znacznie głębszy: wskazuje on bowiem, iż próba oparcia 
władzy jedynie na potrzebach i woli ludu, jest równoznaczna z próbą jej budowania 
wyłącznie na sile liczebnej większości, która w każdym czasie - korzystając nadal 
ze swej siły - może w majestacie swego uprawnienia obalić władzę. Nadziei poko
ju i bezpieczeństwa społeczności niepodobna opierać na takim uzasadnieniu: albo 
istnieje mający proweniencję religijną obowiązek posłuszeństwa względem piastu- 
na władztwa zwanego suwerenem, obowiązek równoznaczny w myśleniu zwolen
ników koncepcji „Boskiego uprawnienia króla” z posłuszeństwem wobec samego 
Boga, albo wszelka „powinność obywatelska” przestaje istnieć (zostaje zniesiona 
lub zakwestionowana).

Główne tezy de Belloy’a streszcza Persons w A Conference... następująco: 
Wszystkie rody, które rządzą w świecie królestwami zostały wskazane jedynie przez 
Boga, i [...] On tylko może je zmienić [...]. Wszędzie, gdzie pojawili się [tak usta
nowieni] książęta i wszędzie, gdzie wprowadzone zostało prawo sukcesji przez uro
dzenie, dzieci książąt i następni w porządku dziedziczenia z konieczności uzyskują 
tytuł jedynie dzięki urodzeniu, bez jakiegokolwiek nowego wyboru albo aprobaty 
ludu, szlachty lub duchowieństwa, albo i całej wspólnoty (whole commonwealth 
together). [...] Ten jednak, kto z racji urodzenia jest oczywistym spadkobiercą ko
rony, nie powinien w żadnym razie być bezsilny lub niezdolny do rządzenia [...], 
[bowiem] musi być uświęcony i święty dla nas, posiadając oczywisty tytuł do dzie
dziczenia korony, który Bóg i natura z nim połączyły, wszelkie próby ogranicza
nia jego władzy albo karania go może podejmować tylko Bóg, gdyż żaden człowiek 
ani żadna wspólnota nie może tego zmieniać ani ograniczać'55. Ustalenia dokonane 
przez Personsa uzasadniały krytykę tez de Belloy’a już w oparciu o przekonanie, 
że rozum wskazuje człowiekowi, iż posiada on dążność do życia społecznego, któ
rą potwierdza powszechnie odbierane doświadczenie; rozum podpowiada też, iż 
o ile musi istnieć społeczeństwo i równie naturalna jak ono władza porządkowania 

155 Tamże, s. 123-125.
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zachowań w nim, o tyle władza ta nie stwierdza (nie potwierdza tego również do
świadczenie), iżby istniała jedna tylko forma rządów, która - jak chciał de Belloy 
- miałaby posiadać podstawy i w woli Boga, i w stworzonej przez Niego naturze. 
Wbrew francuskiemu prawnikowi, jezuita angielski nie tylko przeczy więc istnie
niu jedynej naturalnej formy rządów, ale też przekonuje o istnieniu wielu form, po
dejmując następnie rozważania na ich temat. Spośród klasycznych „czystych” form 
za najlepszą uznaje monarchię, przy czym racji dostarczają tu nie tylko liczni przy
woływani autorzy klasyczni, ale także św. Piotr i wzorzec rządzenia wszechrzeczą 
przez Jedynego Boga; pojawia się też znacząca teza, iż każdy król jest Cesarzem we 
własnym królestwie (albowiem władza jego nie różni się substancjalnie od władzy 
cesarskiej)156. Arystokracja (określana zamiennie, co charakterystyczne, mianem 
„oligarchii”) uznana zostaje za tę formę, której w stanie czystym niepodobna reali
zować, choć wprowadzenie jej jako elementu do dwóch form skrajnych (monarchii 
i demokracji) ma zapewniać konieczne umiarkowanie w tamtych, jako że każda 
z nich przejawia tendencję do przełamywania wszelkich ograniczeń prawnych.

156 Tamże, s. 16-18.
157 Dodajmy na marginesie, że zdaniem Figgisa, teoria pierwotnej umowy, tak ważna dla 

dziejów liberalizmu, pojawia się już w trakcie sporu o inwestyturę u Manegolda z Lautenbach, 
a dwa wieki później u Augustinusa Triumphusa z Ankony, który miał przygotowywać stanowi
sko szesnastowiecznych jezuitów z Salamanki i Coimbry: przyrzeczenie chrzcielne ustanawiać 
ma warunki, które nie mogą być w pełni zrealizowane przez heretyka lub osobę ekskomuniko- 
waną, dlatego osoba taka, łamiąc je, może zostać legalnie złożona z urzędu. Augustinus włączył 
także papieża do kręgu osób, które w razie herezji ipso facto tracą przysługującą im wcześniej 
jurysdykcję. Tutaj można też znaleźć źródło kontrreformacyjnego oglądu dotyczącego niedo
puszczalności heretyckiego rojalizmu w doktrynie proponującej traktowanie papieża jako głowę 
świata-państwa. Nawet Augustinus Triumphus nie dozwalał jednak przeszkadzać niewiernemu 
monarsze, chyba że ten nastawa! na Kościół, przyznając jednak papieżowi władzę w zakresie 
stosunków między królestwami, odmiennego jednak rodzaju niż w przypadku herezji, która jest 
istotowąrebelią(J. N. Figgis, Studies ofPolitical..., s. 4-6).

158 R. Persons, A Conference..., s. 21.

Ostatnia uwaga znów naprowadza na istotne zastrzeżenia wprowadzane przez 
Personsa, który wskazuje, że nie tylko grupa lub większość władające w arysto
kracjach i demokracjach (o tej ostatniej formie angielski jezuita nie wypowiada się 
szerzej), ale także król, piastun władzy w najlepszej jego zdaniem z trzech form 
rządów, także jest człowiekiem i poddaje się wpływom charakterystycznym dla 
każdej jednostki namiętności, wskutek czego niekiedy błędnie orzeka, wymierza
jąc kary lub wydaje inne błędne decyzje. Dlatego Persons wskazuje nie tylko, że 
w porozumieniu157 158 wspólnota przekazała królowi wielką władzę nad sobą (common 
wealth [...] gave him great power over them), ale także, iż powinna mu okazywać 
największą pomoc, jakiej jest w stanie udzielić, by władca właściwie kierował i po
prawiał zarówno swoją wolę, jak i sąd, czyniąc je coraz bardziej podobnymi do 
realizujących się w rządach Boga, którego jest reprezentantem^. Za najważniejszy 
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środek wspomagający kształtowanie woli i sądu władcy uznane zostaje prawo, któ
re raz ustanowione - co istotne, zważywszy na tezy wypowiadane przez zwolen
ników ancient constitution i common law - nie powinno być zmieniane również 
dlatego, by nie realizować jakichkolwiek stronniczych lub interesownych treści 
formułowanych przez kogokolwiek159. Tylko wówczas, dopowiada Persons, może 
zostać spełnione oczekiwanie Arystotelesa, by to nie arbitralna i stronnicza wola 
człowieka rządziła w rzeczypospolitej, lecz by kierowało nią stałe i nierealizujące 
niczyich interesów prawo; prawo jednak, które pojawia się z konieczności, skoro 
bowiem z naturalnej konieczności powstaje zarówno społeczeństwo, jak i wła
dza przeznaczona do utrwalania uporządkowanego w nim życia, to ono stanowić 
musi punkt odniesienia dla każdego, kto władzę sprawuje, kto realizuje przecież 
w pierwszej kolejności funkcję jurysdykcyjną160. W tym miejscu pojawia się istotne 
zagadnienie dotyczące treści prawa, jednak angielski jezuita nie zatrzymuje się już 
nad nim, uprzednio stwierdziwszy, że władza powstaje dla gwarantowania i utwier
dzania dobra wspólnego zgodnie z wymaganiami reguł natury i rozumu.

159 Tamże, s. 123-125.
160 Tamże, s. 21-22.
161 Tamże, s. 22.
162 T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 67.

Dlatego, uzupełnia autor A Conférence..., przechodząc do rozważenia proble
mu rad jako drugiego środka wspomagającego kształtowanie „woli i sądu” monar
chy jako piastuna władzy w najlepszej z form rządów, każda rzeczpospolita prze
pisuje prawa swoim książętom, aby rządzili w oparciu o najznakomitsze, oczywiste 
i niezmienne reguły [...], prawa wspomagające dążenie do celu właściwego [...] 
wszystkim ludziom'6'. Przedstawiając liczne przykłady, Persons wywodzi, iż w po
szczególnych znanych mu królestwach (także polskim) przyjmowane są rozmaite 
reguły szczegółowe dotyczące obsadzania tronu, choć wszędzie wspomaga się mo
narchów prawem i radami; reguły te wpisane są w różne prawa i zwyczaje odpo
wiadające poszczególnym rzeczypospolitym, niepodobna więc wnosić, śladem de 
Belloy’a, jakoby w tym względzie obowiązywało jedno rozwiązanie posiadające 
zarazem boski i naturalny walor. Jednak z rozważań Personsa wynika jeszcze jedna 
ważna sugestia: uwzględnienie jako dwóch najistotniejszych czynników wspoma
gających kształtowanie woli i sądu monarchy z jednej strony prawa, z drugiej zaś 
rad może sugerować, iż obok „elementu monarchicznego” w przewidywanej przez 
niego możliwie najlepszej formie rzeczypospolitej pojawią się elementy dwóch po
zostałych „czystych” form rządów w związku z „momentem rad” (znanym nam, 
Przypomnijmy, z poszukiwań Starkey’a). Sugerując taką interpretację, Clancy 
wskazuje, iż rady miałyby wiązać się z „momentem arystokratycznym”, podczas 
gdy prawo z „momentem demokratycznym”162. Sugestia ta zasługuje na uwagę, jest 
jednak wysoce problematyczna. Zauważmy, że powiązanie jednej z form rządów - 
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mianowicie demokracji - z prawem, prowadzi do przyjęcia, iż zbiór reguł stałych 
i niezmiennych, bezstronnych i wpływających na kształtowanie woli i sądów mo
narchy, ma być ustalany przez „lud”. Proste skojarzenie prawa i decyzji norma
tywnych, które miałyby być podejmowane odpowiednio do wymagań tej „czystej” 
formy rządu, przeczy wszak przywoływanemu za Arystotelesem postulatowi, by 
raczej prawa rządziły niż ludzie. Co więcej, przeczy ono rozumowaniu, w którym 
Persons eksponuje prawo obok zwyczaju w powiązaniu z dobrem danej rzeczy- 
pospolitej, a nie z interesami realizowanymi w złej przecież, zdaniem Stagiryty, 
a zapewne i angielskiego jezuity, formie. Wydaje się więc, że - podobnie jak ongiś 
u Fortescue - prawo ma raczej odpowiadać „bezosobowej” w istocie „chęci ludu” 
lub „całej rzeczypospolitej”, niźli woli osobowo uchwytnych poddanych, którzy 
mieliby korzystać z procedur demokratycznych163 164.

163 R. Persons, A Conference..., zwłaszcza s. 36-70.
164 Tamże, s. 63.
165 Tamże, s. 71-72.

Pozostawmy jednak na boku interpretację Clancy’ego, zbyt często uznawaną 
przez badaczy za oczywistą, podążając za Personsem w poszukiwaniu odpowiedzi 
na kolejne zagadnienia. Oto uznaje on, że w najlepszej z form rządów piastun ko
rony winien być wyłaniany jednak w oparciu o zasadę dziedziczenia, uzupełnioną 
atoli zatwierdzeniem przez rzeczpospolitą (w tym przypadku pojmowaną osobo
wo). Także w tym miejscu autor potwierdza, że sam tytuł z urodzenia nie wystar
cza, że musi zostać spełniona druga jeszcze przesłanka, dodając - co więcej - że 
zatwierdzenie dokonuje się warunkowo. Po raz kolejny zwracając się przeciwko 
propozycji de Belloy’a, Persons wskazuje, powołując się z jednej strony na staro- 
testamentową tyradę Samuela przeciwko niebezpieczeństwom niesionym przez 
monarchę dla wspólnoty, a z drugiej na liczne przykłady historyczne, że ci, którzy 
nazywają się książętami pozbawiani byli tych mian i odsuwani przez poddane im 
wspólnoty wówczas, gdy źle rządzili (deprived and put downe)'M. Po raz kolejny 
natrafiamy w tym miejscu na istotne zagadnienie, znów budzące liczne spory in
terpretacyjne. Persons powiada bowiem, iż prawo rzeczpospolitych (law the com
mon wealthes) karze złych książąt, a nawet że dzieje się to z mocy zarówno prawa 
Bożego, jak i ludzkiego (divine and humane), z jednej strony (prawa Bożego) dla
tego, że Bóg uznaje formę rządów, którą dana wspólnota sobie przyjęła, a także 
warunki, statuty i ograniczenia, które nałożyła ona swemu księciu, i to tak dalece, 
jak uznała ona za stosowne to uczynić', z drugiej zaś strony (prawa ludzkiego) dla
tego, że zarówno prawo naturalne (które, zauważmy, zaliczone zostaje do prawa 
ludzkiego), jak narodowe (national) i pozytywne pouczają, że Książęta poddani są 
prawu i ładowi, i że rzeczpospolita (commom wealth), która przekazała im swoją 
władzę (gave them ther authority) po to, by działali dla dobra wspólnego wszyst
kich (common good of al), może również tę władzę ograniczyć lub odebrać, jeśli 
[jej piastuni] używają jej do wspólnego zła (common euel)165. Korzyścią wydaje się 
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w szczególności stabilność ładu prawnego ustanawianego przez wspólnotę, okre
ślającego granice poczynań każdego władcy, pomagającego mu rządzić poddany
mi, a co najważniejsze utrzymującego wspólnotę w dobrym ładzie'66.

166 Tamże, s. 10-18.
167 Tamże, s. 63-67.
168 Tamże, s. 54-58.
169 Tamże, s. 31.

Punktem centralnym związku między wspólnotą-prawodawcą (formy legislacji 
nigdy Persons nie przedstawiał), wybranym przez nią władcą i prawem staje się 
przysięga koronacyjna. Dobry władca przyjmuje na siebie w tym akcie zobowią
zania honorowania zwierzchnictwa wspólnoty i prawa; w akcie koronacji dochodzi 
też do złożenia wzajemnych przyrzeczeń między Księciem i poddanymi, wspólnie 
odpowiadającymi za zachowanie ładu166 167. Persons, zdając sobie sprawę z kierunku, 
jaki przyjmować zaczęły współczesne uzasadnienia władzy monarszej, nie odnosi 
jednak przywiązania poddanych do osoby władcy, lecz jedynie do przysięgi koro
nacyjnej i Korony. Z jednej strony umożliwia mu to, przynajmniej w jakiejś mierze, 
zbliżenie korony do wspólnoty politycznej jako takiej, stwierdzenie, że wieńczy 
ona wspólnotę, a nie warukuje jej istnienie i że znajduje się niejako w niej, nie zaś 
ponad nią, a przez to poza nią. Z drugiej jednak strony, pozwala mu to uzasadnić 
tezę bodaj najbardziej radykalną w jego dziele, iż władca, do zadań którego nale
ży strzeżenie dóbr i osób poddanych, może być karany przez wspólnotę w razie 
złamania prawa ograniczającego (lub, lepiej, porządkującego) jego poczynania, nie 
w imię li tylko aktualnej woli wspólnoty, ale w imię wymagań stawianych przez 
prawo Boże i naturalne168 169. W jakiejś mierze odwracając tezę wyprowadzaną przez 
jego poprzedników z organistycznej koncepcji wspólnoty politycznej, Persons głosi 
przecież, że skoro cała wspólnota posiada więcej władzy niż jej głowa, to może ona 
łeczyć głowę, by przywrócić zdrowie całemu ciału, ale może także odciąć głowę 
(co może wydać się problematyczne, spoglądając z perspektywy organistycznej), 
gdy pojawia się groźba, że jej choroba przeniesie się na całe ciało'69.

Rozumowanie, które następuje po ustaleniach wskazujących na to, że rzeczypo- 
spolita (wspólnota) przekazuje swoją władzę i może władzę tę w pewnych przypad
kach ograniczyć lub odebrać, by wrócić do „momentu początkującego”, przybliża 
nas do ważnego punktu rozważań Personsa, nie tylko krytycznego dla prób odno
szenia do jego koncepcji „interpretacji indywidualistycznych” związanych nie tylko 
z tradycją liberalną, ale i demokratyczną, ale także do właściwego zrozumienia róż
nic dzielących stanowiska zajmowane przez katolików i protestantów w odniesie
niu do kwestii ewentualnego detronizowania władców (monarchów). Przytoczmy 
fragment in extenso, by nie stracić żadnego z zastrzeżeń wprowadzanych przez au
tora, ale i dostrzec analogię jego ustaleń i tez rozwijanych przez jezuitów i domi
nikanów ze szkoły w Salamance: Przekonują pewni ludzie (Ponęt, Goodman?), że 
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jeśli człowiek prywatny, który winien się uznawać za niższego lub równego swemu 
Księciu, nie może ograniczać siebie w tym zakresie, to również rzeczpospolita (the 
commonwealth) nie może utracić swego władztwa (authority). Odpowiadam im, 
że - po pierwsze - zestawianie ich (tj. prywatnej osoby i rzeczypospolitej) nie jest 
właściwe, ponieważ choć człowiek prywatny oddaje swój głos wybierając Księcia, 
to przecież go nie ustanawia, jako że czyni to [tylko] rzeczpospolita jako całość. 
Nie jest więc właściwe podobne zestawienie, bo żaden poszczególny człowiek ni
czego nie może sam czynić w tym zakresie, jak tylko dać swój głos, by mógł zo
stać wybrany jego książę, któremu będzie on poddany i [jako taki] niższy będzie 
od niego; tymczasem całe ciało, choć będzie rządzone przez księcia jako jego gło
wę, nie jest niższe, lecz wyższe od księcia (not inferior but superior to the prince), 
nie oddaje też rzeczpospolita swego autorytetu ni władztwa (her authority and po
wer) żadnemu Księciu [bezwarunkowo], skoro może w razie konieczności pozba
wiać każdego Księcia tego, co mu przekazała w celu obrony samej siebie™. I da
lej : Ostatecznie więc (a jest to najpoważniejsza racja ze wszystkich, fundamentalna 
podstawa i punkt oparcia wszelkiego autorytetu chrześcijańskich królów) wszelka 
władza i autorytet (power and authority), którą Książę ma od wspólnoty (hathfrom 
the common wealth), jest po prawdzie nie absolutna, lecz ma charakter potestas vi
caria or delegata, jakby powiedzieli cywiliści, co oznacza, że jest ona [jedynie] de
legowana lub przekazana (power by commissio) przez wspólnotę, nadana mu jako 
ograniczona, warunkowa i opatrzona zastrzeżeniami oraz takimi wyjątkami, obiet
nicami itd., którymi obie strony się związały (a które, jak mniemam, są składane 
przez króla wspólnocie w dniu objęcia przez niego urzędu lub w dniu koronacji); są 
to jednak ograniczenia, warunki i zastrzeżenia uzupełnione wyjątkami, obietnicami 
itd., które mogą być [niekiedy] łamane z woli jednej ze stron, w następstwie czego 
druga strona przestaje być nimi związana, mimo że uprzednio je przyjęła. Jeśli [za
tem] jedna ze stron łamie warunki, to druga [strona] również nie jest zobowiązana 
do ich przestrzegania, choć uprzednio je przyjęła, co stale i niezmiennie potwierdza 
każde prawo, zarówno natury, jak i narodów, i co jest zgodne z wymaganiami tak 
rozumu, jak i słuszności, i dlatego zostało ujęte i w prawie cywilnym, i w prawie ka
nonicznym'1'. Powołując się na Cycerona, dekretały papieskie (głównie Grzegorza 
V) i po raz kolejny na zasady prawa cywilnego i kanonicznego, Persons konkludu
je, że istnieją dwa oczywiste przypadki odnoszące się także do króla, uzasadniają
ce wypowiedzenie mu posłuszeństwa przez poddanych, którzy uprzednio związali 
się zobowiązaniem posłuszeństwa wobec niego: najpierw, gdy Książę w ogóle nie 
wykonuje swoich obowiązków i przyrzeczeń, które na siebie przyjął lub które zło
żył wspólnocie (common wealth) w dniu wyboru lub w dniu koronacji; drugi przy
padek zachodzi wówczas, gdy książę poważnie szkodzi dobru publicznemu (weale * * 

170 Tamże, s. 72-73.
171 Tamże, s. 73.
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publique), gdy na przykład działa wyłącznie dla zaspokojenia własnego interesu, 
zmuszając poddanych, by podejmowali działania jedynie dla jego realizacji wedle 
poleceń wydawanych im przez Księcia'72.

172 Tamże, s. 76.
173 Tamże, s. 76-77.
174 Tamże, s. 77-78.
175 Tamże, s. 215 i n.

Obie przyczyny miały zastosowanie w omawianym szeroko przez Personsa 
przypadku Childeryka, skoro - co potwierdzają wszyscy historycy francuscy 
- biskup Würzburga, wypowiadający się w imieniu szlachty i całej rzeczypospo- 
litej francuskiej, przedstawił je papieżowi Zachariaszowi, żądając detronizacji 
Childeryka i wybrania na jego miejsce Pepina. Childeryk nie wypełniał swoich zo
bowiązań, nie bronił rzeczpospolitej, nie opiekował się Kościołem Chrystusa, nie 
zwalczał zło czyniących i nie popierał czyniących dobro'12, mimo że - podobnie jak 
inni chrześcijańscy władcy - przyrzekał, iż będzie rządził i kierował sprawiedliwie, 
odpowiednio do wymagań prawa, sumienia, słuszności i religii", mimo że wiedział, 
iż tylko wykonywanie tych zobowiązań nadaj e mu tytuł do rządzenia poddany
mi, którzy w razie nie spełniania ich (jako common wealth) zwolnieni zostają od 
wszelkich zobowiązań wobec swego władcy, a nawet jako całe ciało zobowiąza
ni są do przeciwstawienia się, skarcenia i ukarania tego, który jest tak złą głową, 
w przeciwnym bowiem razie będą świadkami zniszczenia, ruiny i spustoszenia tego, 
co należy do wszystkich'74. Powołując się na św. Piotra, Persons przekonuje zara
zem, że najistotniejsza jest zgodność między czynami i sumieniem, nie zaś wybór 
tej lub innej religii172 173 174 175 oraz obrona przez jednostkę religii, którą wybrała i uczyniła 
punktem odniesienia dla swoich działań zarówno prywatnych, jak i publicznych, 
nawet przeciwko księciu zarzucającemu jej herezję albo uznanie dla fałszywej jego 
zdaniem religii. Skoro tak i skoro tak istotne znaczenie miał religijny walor przy
rzeczeń składanych także przez Childeryka, to możliwość pozbawiania władców 
piastowanej władzy należało zapewne wiązać z niewypełnieniem przez władców 
ciążących na nich obowiązków wobec Boga i poddanych.

Jakie jednak argumenty formułuje na poparcie swego stanowiska Persons? Co, 
jego zdaniem, przekonuje o jednoznacznej relacji łączącej prawdę jednej jedynej 
religii z aktem politycznym, jakim jest detronizacja? Czy zdawał sobie sprawę, 
że zajmował stanowisko mające wiele wspólnego z hierokratyczną tezą o zasługi
waniu na detronizację władcy, który nie był użyteczny dla wspólnoty, i to nie tyle 
partykularnej wspólnoty politycznej, ile wspólnoty chrześcijańskiej, w jego tedy 
ujęciu partykularnej wspólnoty chrześcijańskiej, skoro nie gwarant tożsamości 
powszechnego Kościoła, ale sama wspólnota mogła mierzyć użyteczność władcy 
i formułować orzeczenie wobec niego? Persons twierdzi, że sam rozum poucza, iż 
istnieje jedna tylko religia między chrześcijanami, mianowicie religia rzymskokato
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licka, w której zawarta jest Prawda176. Jednak oprócz „argumentu z pouczeń rozu
mu przyrodzonego” powołuje argument, iż za jedynością katolicyzmu przemawia 
Boska proweniencja głowy Kościoła. Władza monarchy jako władza delegowana 
lub przekazana przez wspólnotę musiała więc być katolicka177. Powołując się po 
raz kolejny na Platona i Arystotelesa, zestawia tyrana i króla, wskazując, że celem 
i urzędem króla jest czynić szczęśliwą jego wspólnotę, gdy celem tyrana działać 
przeciwko szczęśliwości wspólnoty. Różnica sprowadza się do tego, że król rządzi 
odpowiednio do wymagań słuszności, przysiąg, sumienia, sprawiedliwości i prze
pisanego mu prawa, natomiast tyran jest wrogiem tego wszystkiego, co potwier
dzają i Bartolus (nazywany ojcem prawa cywilnego178), i Cyceron wskazujący, że 
król uznaje, iż jest ponad ludem (the people), ale także że prawa są ponad nim, 
natomiast tyran przeciwnie179 180 181. Ten prymat prawa jest potwierdzany przez wszyst
kich chrześcijańskich władców, którzy przy wprowadzaniu we władztwo (entrance) 
i koronacji przyrzekają rządzić sprawiedliwie i odpowiednio do praw statutowych 
(lawes statutes) i zarządzeń obowiązujących w ich krajach i na takich [tylko] zasa
dach uzyskują od swoich poddanych zobowiązanie posłuszeństwa. Poddani jednak 
zastrzegają zarazem, że jeśli nie będzie tych zasad realizował, to będą oni równie 
wolni, jak wówczas, gdy książę nie był jeszcze wprowadzony we władztwo i nie 
przyjął żadnych zobowiązań i jako wspólnota - podobnie jak oficerowie takiego 
króla - będą mogli w razie konieczności użyć swego miecza przeciw temu, komu go 
oddali dla dobra publicznego (publique good)'*0.

176 Tamże, s. 170.
177 Tamże, s. 59.
178 Tamże, s. 78.
179 Tamże, s. 79.
180 Tamże, s. 79-80 (z powołaniem na Trajana).
181 Tamże, s. 81.

Persons wymaga wprawdzie, by sędziowie jako pierwsi ogłaszali orzeczenia 
przeciw złemu księciu; zauważając jednak, że będą się oni obawiali władcy, kon
kluduje wyraźnie: nie prywatny ani poszczególny człowiek (który nie może przecież 
oceniać uprawnień Księcia ani orzekać, czy spełnia on swoje powinności, czy też 
nie), lecz [jedynie] wspólnota (the common wealth) w razie naglącej konieczności 
(urgent necessity) i po przeprowadzeniu wymaganej debaty może wystąpić przeciw
ko złemu Księciu, który otwarcie łamie przyrzeczenia i zobowiązania przyjęte na 
siebie w chwili pierwszego wprowadzenia (entrance) we władzę'*'. Wynika jednak 
z tego, że negacja rozwiązania indywidualistycznego, a nawet negacja rozwiązania 
pozwalającego na orzeczenie detronizacji przez „niższy urząd” (czy na pewno, sko
ro Persons wspomina o sędziach?), łączy się z uznaniem, iż detronizacja jest aktem 
publicznym dokonywanym przez wspólnotę jako całość, a nie przez jej poszczegól
ne składowe albo nawet przez jej reprezentację.
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10. Obszernie przedstawiając rozmaite formy rządów istniejących w ówczesnej 
Europie oraz zwracając uwagę na przypadki ich zmian przez poszczególne wspól
noty, Persons - jak ongiś Starkey - daje do zrozumienia, że ład instytucjonalny nie 
jest niezmienny, ale ulega zmianom i to niekiedy radykalnym; że w politycznym 
i społecznym planie wspólnota jest w istocie odpowiedzialna za swe wybory, a co 
za tym idzie, że swoboda jej działania jest w tych obszarach niemal pełna. Wniosek 
taki byłby jednak pochopny: chociaż każda partykularna wspólnota ma swobodę 
wyboru formy rządu, kierując się własnym doświadczeniem, to Persons stwier
dza, że ludzie powinni wybierać „ograniczone monarchie”, gdyż w nich osiąga 
się najwięcej korzyści i pojawia się najmniej niedogodności'*2. Także Anglia mia
ła wybrać „mieszaną”, a zatem ograniczoną formę rządu monarchicznego, wiążąc 
władcę z rozwijającym się spontanicznie prawem niesprzecznym z prawem Bożym 
i prawem naturalnym, tedy jej niepisana konstytucja nie tylko pęta wolę każdocze- 
snego władcy, ale także wyznacza fundament jego władzy. Persons twierdził rów
nocześnie, że treści owej konstytucji z pewnością nie ustalił żaden z monarchów 
stosownie do swej woli, lecz pochodzi ona z woli wspólnoty zabiegającej o dobro 
własne, w oparciu o nią wyznaczającej również jednego, by realizował jej dobro, 
nie zaś własną wolę. Jeśli tedy władca nie honoruje prawa wspólnoty albo jeśli wy
wodzi legitymację z innego źródła niż wspomniane, zgodnie z prawem może zo
stać pozbawiony tytułu, jako że wymaga tego sprawiedliwość i uprawnienia ludu 
jako całości; skoro każdy lud istnieje dla sprawiedliwości i ładu, tedy delegowanie 
przezeń władzy może odbywać się jedynie przy zachowaniu owego celu, a jego ne
gacja przez władcę roszczącego pretensje do posiadania podobnej legitymacji jest 
równoznaczna z negacją jego tytułu, związanego nierozerwalnie z realizacją natury 
wspólnoty. Jeśli zatem król nie rządzi w oparciu o prawo wspólnoty, lecz gwałci je, 
jeśli utrudnia spełnienie celu, dla którego wspólnota polityczna istnieje, jeśli utrud
nia lub uniemożliwia jej członkom osiąganie zbawienia, wspólnota nie tylko posia
da uprawnienie do wypowiedzenia mu posłuszeństwa, ale wręcz ciąży na niej taka 
powinność182 183. Uprawnienie do oporu nie jest już tedy wiązane li tylko z „władzą 

182 Tamże, s. 12. „Praktycystyczne” uzasadnienie powinności wybierania jednej z możli
wych form rządu wskazuje na rozejście się Parsonsa z uzasadnieniem typowym dla powszechnie 
uznawanej, tradycyjnej koncepcji ładu.

183 Tamże, s. 32-33 i 68-71. Wskazując, że zasady następstwa tronu są różne w różnych kró
lestwach, Parsons czynił dziedziczną legitymację jedynie instytucją ludzką, używając również 
tego argumentu przeciwko tendencjom, jakże mocnym zwłaszcza za Stuartów, do wywodzenia 
tytułu do suwerenności i odpowiedzialności królów jedynie przed Bogiem właśnie z następstwa 
w porządku dziedziczenia. Elementem, który szczególnie odróżniał jego stanowisko od dominu
jącego w Anglii Tudorów był jednak ten, który czynił prawo naturalne, powodujące wspólnotą, 
podstawą oporu i racją detronizacji władcy, zazwyczaj bowiem - o ile podstawę taką w ogóle 
znajdowano - czyniono nią prawo ludzkie, osobliwie prawo zwyczajowe albo różnie pojmowa
ne prawa fundamentalne królestwa (zob. w szczególności J. W. Allen, A History of Political 
Thought...,s. 261-262).
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zwalniającą” papiestwa, broniącego niesprzecznego ładu normatywnego obowiązu
jącego wszystkich chrześcijan, zatem także króla, ale raczej z uprawnieniem całej 
wspólnoty politycznej, opieranej jednak na tymże prawie przedmiotowym, którego 
treści uprzednio bronił papież184. Persons wspominał bowiem, że obowiązkiem każ
dego człowieka jest obrona osobistej religii przeciwko wszelkim przeciwnościom, 
bo szczęśliwość może on osiągnąć jedynie wówczas, gdy dążyć będzie do celu nie
skończonego i Istoty nieśmiertelnej, wobec których orzeczenia doczesnych suwere- 
nów nie mają żadnego znaczenia. Nakładając na każdą jednostkę obowiązek, który 
winna spełniać w każdych okolicznościach, angielski jezuita bronił niezależności 
indywidualnego sumienia, zaś usiłując przydać jej instytucjonalne gwarancje, od
woływał się do teorii źródeł i natury władzy króla z jednej strony, z drugiej zaś do 
tezy, iż król składając przysięgę koronacyjną, wiązał się ze wspólnotą szczególną 
umową.

184 S. L. Collins, From Divine Cosmos to Sovereign State: An Intellectual History of 
Consciousness and the Idea of Order in Renaissance England, New York-Oxford 1989, s. 103- 
-108 oraz M. Peltonen, Classical Humanism and Republicanism in English Political Thought 
1570-1640, Cambridge 1995, s. 105.

185 Tamże, s. 183 (Sukcesja rządu nie następuje przez pokrewieństwo krwi ani w oparciu 
o Prawo Natury lub Boga, lecz jedynie na podstawie prawa ludzkiego lub pozytywnego każdej 
poszczególnej wspólnoty i w konsekwencji w oparciu o to samo źródło może być sprawiedliwie 
zmieniana - tamże, s. 1).

186 Tamże, s. 41 i 83.
187 Zob. T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 68.

Nawet przechodząc do ustaleń końcowych, Persons eksponuje znaczenie zobo
wiązań składanych w trakcie koronacji, wskazując, że we wszystkich dobrze upo
rządkowanych rzeczpospolitych zwyczaj wiążących obie strony przysiąg składa
nych przez księcia i wspólnotę utrwalił się dzięki rozumowi, sumieniu i mądrości'*5. 
Nie jest to zatem reguła „przepisana” przez prawo Boże pozytywne, bowiem skoro 
łaska buduje na naturze, a religia chrześcijańska eksponuje znaczenie przyrodzone
go światła rozumu, które posiada moralnie dobry człowiek także w odniesieniu do 
spraw politycznych186, to wydaje się, że ta wzajemna deklaracja błyszczy należycie 
jedynie w ceremonii mającej charakter religijny187. Podkreślenie znaczenia cere
monii religijnej, a nawet wskazanie, że w jej trakcie dokonuje się rzeczywisty akt 
„ustanowienia” księcia, raz jeszcze wskazuje na negatywną ocenę tezy de Belloy’a, 
jakoby urodzenie jedynie wystarczało do uzyskania tytułu.

Bardziej subtelny moment wywodu wiąże się jednak z obroną wolności 
Kościoła, także uzasadnianej rolą spełnianą przez duchowieństwo w akcie korona
cji. Przytaczając liczne przykłady głównie z dziejów Anglii, podkreślając po raz 
kolejny, że jest ze wszech miar oczywiste (jak powiadają prawnicy cywiliści), że 
to porozumienie (agreement), układ i umowa pomiędzy królem i jego rzeczpospo
litą (common wealth) w trakcie obejmowania urzędu stanowi pewną i niezmienną 
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podstawę do sprawowania władzy (niezależnie od wszelkich pretensji czy intere
sów, które są lub mogłyby być wywodzone z dziedziczenia), przy czym porozumie
nie to zawierane jest podobnie, jak każdy kontrakt lub związek małżeński: moment 
składania zobowiązania uroczyście (solemnized) słowami de presenti, jak powiada 
nasze prawo, przed słowami de futuro, jest najistotniejszą i najbardziej znaczącą 
chwilą przyjmowania powinności względem drugiej strony1**.

Persons głosił, że władza pochodzi od Boga nie wprost, ale przy pośrednic
twie wspólnoty politycznej; że teoria Boskiego uprawnienia króla nie ma racji bytu 
i wyparta być musi przez teorię uprawnienia króla korzystającego z tytułu pocho
dzącego przynajmniej w jakiejś mierze od ludu; że tylko urząd kapłański posiada 
bezpośrednio Boską proweniencję, zaś władza króla jest zapośredniczona w „chce
niu” wspólnoty (jak u Fortescue) albo i w jej wyraźnie artykułowanej woli, w każ
dym zaś razie w przyzwoleniu wyrażanym stale, wprost zaś wyrażanym w akcie 
ustanowienia władzy lub jej przelania, aktualizującym potencjalność władania 
danej osoby188 189. Co więcej, dodawał, że nawet argument historyczny (istnienie in
nych form rządów niż monarchia) przemawia przeciwko tezie o bezpośrednio bo
skim lub naturalnym pochodzeniu władzy króla, świadcząc o Boskim i naturalnym 
walorze wspólnoty i władzy jako takiej, której forma również określana miała być 
przez lud - wspólnotę190. Jak u Suareza, także i Bellarmino wspólnota stawała się 
nie tylko źródłem władzy politycznej, ale i podmiotem uprawnionym do zawierania 
porozumienia z królem, znającym jego warunki i strzegącym, by władca ich nie po
gwałcił; inaczej jednak niż w pewnej interpretacji koncepcji pierwszego z wymie
nionych wspólnota nie przenosiła władzy w sposób nieodwołalny albo bezwarun
kowy, lecz zachowywała uprawnienie do sądzenia władcy, korzystając tym samym 
ze stałego w istocie zwierzchnictwa politycznego względem niego. Szczególnie 
jednak w A Conference... Persons interpretował doktrynę z Salamanki jako tę, 
która czyni Boga źródłem władzy wspólnoty politycznej, uprawniając ją nie tyl
ko do wyboru formy rządów i wskazania pierwszego „osobowego” piastuna, ale 
i do zmieniania depozytariuszy jej w istocie władzy. Tezę tę wzmacniał, eksponu
jąc znaczenie przysięgi koronacyjnej króla jako swoistego kontraktu zawieranego 
przez koronowanego ze wspólnotą polityczną, wtórego względem chrztu, a zobo
wiązującego już nie tylko do pozostawania we wspólnocie wierzących, ale i ho
norowania zasad prawego rządzenia191; zasad obejmujących z jednej strony nakaz

188 R. Persons, A Conference..., s. 119-120. Z tych rozważań wysnuwa Persons wniosek 
otwarcie kierowany przeciwko stanowisku „de Belloy’a i jemu podobnych”, nazywanemu ab
surdalnym, a uzasadniającemu tytuł do władania jedynie urodzeniem.

189 Zob. szczególnie tamże, s. 3-13.
190 R. Persons, Elizabethae Angliae Reginae Haeresim Calvinianam propugnantis, saevis- 

simam in Catholicos sui regni edictum cum espionsone, Augustae 1592, s. 102.
191 Tamże, s. 109; [W. Reinolds], De iusta reipublicae..., s. 59 i n.; W. Allen, A True 

Defence of Catholics, London 1914, s. 170-172.



Między lojalnością a oporem 573

dbania o dobro wspólnoty politycznej (zwłaszcza o wolność sumienia wiernych), 
z drugiej zaś nakaz obrony wiary i respektowania norm kanonicznych Kościoła ka
tolickiego przez władcę, który otrzymał koronę z rąk biskupa katolickiego. W ten 
sposób Persons dokonywał swoistego połączenia z aktem koronacji dwóch funda
mentalnych powinności władcy, zauważając, że jeśli nie dba on o dobro wspólnoty, 
nie zachowuje właściwej jej religii katolickiej, to łamie przysięgę składaną w akcie 
koronacji, w następstwie czego wspólnota może mu odebrać uprzednio przekaza
ną władzę, jakby ów akt miał bardziej walor porozumienia politycznego niż sakra
mentu192. Powinności wskazywane przez Personsa odnosiły się do swoistej w jego 
ujęciu konstytucji katolickiej w istocie wspólnoty, nie ograniczały się bowiem - jak 
u niektórych członków szkoły z Salamanki - do możności wypowiedzenia posłu
szeństwa w razie sprowadzenia zagrożenia dla jej istnienia (w imię samozacho- 
wania zatem), ale rozciągały się na brak respektu władcy dla wyznania wspólnoty. 
Swoistość jego propozycji tkwiła zatem w nieuwzględnianiu różnic wyznaniowych 
dzielących Anglików, w traktowaniu wspólnoty jako homogenicznej konfesyjnie, 
a doktryny katolickiej jako obowiązującego punktu oparcia ładu normatywnego 
Anglii.

192 W. Allen, Defence of Catholics, s. 171; R. Persons, A Conference..., s. 94. Owo zło
żenie: dbałość o wolność sumienia i powinność respektowania Jedynie prawdziwej wiary” 
skłania niektórych badaczy do sugestii, że angielscy jezuici, podobnie zresztą jak purytanie, do
magali się od króla respektowania wolności sumienia tylko katolików i pragnęli uczynić go na
rzędziem w dziele szerzenia tej religii (zob. np. J. W. Allen, A History of Política! Thought..., 
s. 208-209).

193 P. Holmes, Resistance and Compromise..., s. 86.
194 R. Persons, A Conference..., s. 169. Nie powinno umknąć naszej uwadze, że jedno

znaczna deklaracja zwrócona przeciwko dziedziczności jako jedynemu tytułowi do korony kore
sponduje z uwagami formułowanymi za czasów Henryka VIII przez przedstawicieli chrześcijań
skiego humanizmu, także eksponujących konieczność „spełnienia innych warunków”, a nawet 
przekonujących, że ich spełnienie może uchylić tytuł oparty na „następstwie krwi”. Kierunek 
znajdowany ongiś u Starkey’a i Pole’a, by nie wspominać republikańskiego projektu More’a 

Holmes wskazuje, że najistotniejszym spośród warunków „ważniejszych niż 
urodzenie lub krew” była dla Personsa „religijność” kandydata do sprawowania 
władzy i jego wierność Bogu, mająca treść katolicką, jedyną zdolną umacniać jed
ność ludzkiego gatunku stwierdzaną przez rozum przyrodzony, choć wywodzącą 
się od Jedynego Boga. Jeśli pretendent nie spełniał tego fundamentalnego warun
ku albo negował go własną decyzją, to tracił szansę na objęcie tronu w chrześci
jańskiej wspólnocie lub wyrzekał się tytułu193 194. Kandydat miał być jednak nie tylko 
wyznawcą religii katolickiej, ale miał także prowadzić poddanych drogą wyzna
czaną przez normy moralne odpowiadające jej doktrynie; jeśli nie wspomagał 
poddanych na drodze wiodącej ku celowi nadnaturalnemu, a wskazywanej przez 
doktrynę katolicką i moralność z nią korespondującą, to również nie zasługiwał na 
godność królewską' .̂ Istotnie, Persons porusza w swej pracy także zagadnienie 
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religijności władcy i kandydata do objęcia tronu, czynił to jednak nie w zasadni
czej części rozważań, nie w tych fragmentach, w których przedstawiał znaczenie 
prawa i rady jako najważniejszych czynników kształtujących wolę i sąd władcy, 
lecz pod koniec pierwszej części traktatu, dokładniej zaś w jej ostatnim rozdziale. 
Obszernie i wnikliwie rozważając racje uprawnienia poddanych do wypowiadania 
posłuszeństwa władcy, niewiele miejsca poświęcał przyczynom ewentualnego sto
sowania tego uprawnienia, choć zbliżał się do ich prezentacji wówczas, gdy wspo
minał o treści zobowiązań przyjmowanych przez króla w momencie wprowadzania 
go we władztwo, a zwłaszcza podczas koronacji. Teraz, podejmując próbę charak
terystyki „królewskiego urzędu”, kojarzył go z religijnością, sprawiedliwością oraz 
„człowieczeństwem i rycerskością”, wyjaśniając, że jego piastun winien realizować 
trzy główne zadania: chronić Kościół, egzekwować prawo oraz bronić królestwa195. 
Chociaż ochrona Kościoła wymieniana jest na pierwszym miejscu i uznawana za 
najważniejsze zadanie, które winien realizować monarcha, zobowiązujący się do 
tego w formule koronacyjnej, to Persons nie rozważał bliżej tego zagadnienia, po
święcając więcej miejsca pozostałym dwóm, ukazując w związku z nimi niezliczo
ne wręcz przykłady pozytywne i negatywne. Co więcej, ograniczał się do stwier
dzenia, oczywistego także dla chrześcijańskich humanistów, że kluczową rolę 
religii w każdej rzeczypospolitej stwierdza rozum przyrodzony, świadom jak Morę, 
że nieśmiertelna dusza jest daleko ważniejsza niż śmiertelne ciało i niepodobna, 
by celem rzeczypospolitej było zapewnianie bezpieczeństwa ciału jedynie, bo spro
wadzałoby to ją do poziomu właściwego zwierzętom, lecz musi nią być służenie 
umysłowi i Bogu, ku któremu umysł się zwraca jako ku jedynemu Stwórcy wszyst
kich rzeczy196. Znaczenie religii stwierdzać miał zatem nie tylko wierzący chrześci
janin, niezależnie od przynależności konfesyjnej, ale także niewierzący, jak mówi 
Persons poganin; jego zdaniem wiedzieli o tym nie tylko starożytni myśliciele 
greccy i rzymscy, nigdzie dotąd (nawet w trybalnych społecznościach Ameryki) nie 
znaleziono przecież ludu nieuwzględniającego znaczenia różnie rozumianej „bo- 
skości”197. Oddalając jednoznacznie i uznając za absurdalne sądy różnych ateistów 
naszych czasów (tj. XVI w.), którym wydaje się być wielkim politykiem ten, kto 
uznaje, że religia nie powinna być wysoce ceniona przez księcia lub że książę po
winien się zajmować ważniejszymi [niż ona] sprawami dla jego rządzenia, Persons 
przypominał zarówno zdanie cywilistów, iż składający przysięgę zobowiązuje się 
tym, którym ją składa, ale także przytacza treść przyrzeczenia wygłaszanego przez 

z racji jego „utopijności”, zostaje potwierdzony jedynie przez Personsa, deklarującego uprzednio 
pełną lojalność w sprawach politycznych wobec monarchini choćby władającej tylko w oparciu 
o „następstwo krwi”, niedążącej przecież do upragnionego stałego pokoju ani niedziałającej cno
tliwie, skoro prześladującej poddanych.

195 Tamże, s. 202.
196 Tamże, s. 206.
197 Tamże, s. 204-206.
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chrześcijańskich władców w przeszłości, dowodząc z jednej strony zobowiązania 
władcy względem duchowieństwa, z drugiej zaś uznania dla religii katolickiej, 
skoro właśnie wobec hierarchów, od których otrzymuje władzę w akcie koronacji 
zobowiązuje się koronowany władca, wygłaszając wobec nich formuły uwzględ
niające wszystkie główne elementy wyznania katolickiego (Trójca Przenajświętsza, 
Maryja Dziewica, Najświętszy Katolicki i Apostolski Kościół Boga)198.

198 Tamże, s. 209-211. Charakterystyczne, że jezuita Clancy nie przytacza tych fragmentów 
rozważań Personsa, ograniczając się do stwierdzenia, że w ostatnim rozdziale pierwszej czę
ści A Conference... eksponuje on znaczenie wyborów wyznania przez sumienia jednostek oraz 
zgodność wymagań wybranej przez nie wiary i ich zachowań zewnętrznych (T. H. Clancy, 
Papist Pamphleteers..., s. 68-69).

199 R. Persons, A Conference..., s. 214-216.
200 Tamże, s. 216-218.

Ten ważny fragment wywodu Personsa zostaje wzmocniony wyznaniem, które 
po raz kolejny uderza w tendencję nazywaną często w literaturze „makiaweliczną”, 
a przywoływaną już przez jezuitę, gdy wspominał o współczesnych mu ateistach', 
teraz również zdaje się zwracać przeciwko nim pisząc, że nie jest przecież celem 
rzeczypospolitej trwanie w jedności zapewnianej przez władzę, w której je się tyl
ko, pije i żyje w pokoju, boć cel istnienia człowieka jest bardziej wzniosły, związany 
właśnie z religią, w mniejszym zaś stopniu z dwoma pozostałymi celami i zadania
mi ciążącymi na władcach (egzekucja sprawiedliwości i zabezpieczanie wspólnoty). 
Hierarchia celów: nadnaturalny, kierujący ku jedności w Bogu, a w drugiej kolej
ności naturalny, kierujący ku temu, co w świecie doczesnym, zdaje się ostatecznie 
wyznaczać hierarchię celów realizowanych przez wspólnotę polityczną, a gwaran
towanych przez władzę w niej z konieczności sprawowaną. Hierarchia celów i za
dań z nimi związanych jest znacząca o tyle, że gdy powiążemy ją z ustaleniami 
Personsa dotyczącymi treści przysięgi królewskiej i z kluczową kwestią odpowie
dzialności za ewentualne złamanie zobowiązań przyjętych przez króla w trakcie ko
ronacji, pojmiemy, iż negacja elementów doktryny katolickiej przez władcę staje 
się racją oporu, który mogą mu stawić poddani jako nierealizowanie powinności na 
nim ciążących. Konkluzję tę możemy wzmocnić dalszymi argumentami formuło
wanymi przez angielskiego jezuitę, znajdowanymi przez niego głównie w tekstach 
listów św. Pawła do Rzymian i Koryntian: jedyność prawdy religijnej jest powiąza
na z wyborami sumienia, jeśli zatem ktoś wybrał daną religię, powinna być ona dla 
niego jedynie prawdziwą, a książę, który przeczy tej religii, popada w błąd i żadną 
miarą, właśnie ze względu na wybór sumienia jednostkowego, niepodobna godzić 
się z nim199. Jak jednak dopowiada Persons: takie jest znaczenie wyboru dokonane
go przez sumienia; jeśli jednak rozważymy teraz również rację stanu (reason of s ta
tę) i działania podejmowane w związku z nią (wordly policie), to uznamy, że nic nie 
może być bardziej głupie i nieostrożne dla człowieka, który wybrał jakąś religię, jak 
wspieranie królestwa, w którym musi żyć, a które posiada inną religię niż on sam 
wybrał, skoro wszystkie porozumienia tracą podstawy200.
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Dwie są więc przyczyny oporu względem władcy, który przyjął inną religię 
niż sumienie danej jednostki: jedna ma walor „religijny”, druga zaś „polityczny”. 
Wybór religii dokonany przez sumienie danej jednostki zostaje rychło złamany 
z racji „politycznych”, a tym samym traci ona wolność, skoro musi się wyrzec wy
branej religii, bo porozumienia, które zawarła, nie mają już tej podstawy, na jakiej 
były oparte, są zatem próżne; w konsekwencji jednak władca uzyskuje możność 
narzucania arbitralnie (z punktu widzenia danej jednostki) nowych relacji, co spra
wia, że jej życie i wolność znajdują się w ciągłym niebezpieczeństwie, spełniają
cym się zależnie od losów władcy i okoliczności, w jakich pozostaje podzielona 
teraz rzeczypospolita. Sumienie jednostki przestaje w takiej sytuacji odgrywać de
cydującą rolę (a przecież - jak pamiętamy - właśnie ono miało być wspólną troską 
wyznawców trzech głównych kierunków religijnych Anglii od zmian wprowadzo
nych przez Henryka VIII); zostaje ono teraz poddane dyktatowi okoliczności po
litycznych, a jednostka, której ono jest, musi opuszczać kraj, w którym wszystko 
traci. Także w tym miejscu przypomina się hierarchia celów i zadań realizowanych 
w rzeczypospolitej : religia, sprawiedliwość, bezpieczeństwo; negacja pierwszego 
celu i zadania prowadzi do zniesienia celów kolejnych. W tym jednak także miej
scu po raz kolejny winniśmy podkreślić wagę sądów Personsa o znaczeniu nie do
wolnej religii, ale bronionej przez niego religii katolickiej, „papistowskiej”; wbrew 
polemistom anglikańskim (eksponującym ultramontanizm i „służenie zagraniczne
mu rządowi” kosztem „nacjonalizmu” angielskiego) i wbrew purytanom (akcentu
jącym „zacieranie” bezpośredniej relacji między jednostką i Bogiem), katolicyzm 
bronił sumienia jednostkowego przeciw niweczeniu jego swobody przez „moment 
narodowy” z jednej strony, przeciw jego relacji do ustanowionej przez Boga treści 
gatunkowej, ku której sumienie ma się odnosić jako do podstawy ładu normatyw
nego. Ta paradoksalna być może, „podwójna” obrona „wolności sumienia jednost
kowego” ma dla angielskiego jezuity znaczenie decydujące, jako że w jego prze
konaniu zmiany, jakie zostały dokonane za czasów Tudorów nie tyle „oderwały” 
angielski Kościół narodowy od wspólnoty Kościoła powszechnego i nie tyle otwo
rzyły perspektywę dalszego rozczłonkowania chrześcijaństwa, ile stały się racją 
zatraty jedności myślenia w kategoriach gatunku i jedności działania w rzeczypo
spolitej stanowiącej wspólnotę zjednoczoną nie tylko więziami sprawiedliwości 
i bezpieczeństwa, ile więzią wspólnej religii.

Ustalenia te stawały się jeszcze bardziej problematyczne w kraju mającym 
własny „Kościół narodowy”, gdy przywoływano tradycyjne ujęcie wyposażają
ce papieża we „władzę zwalniającą”, nieodnoszoną przez szkołę z Salamanki do 
planu politycznego, uwzględnianą natomiast przez Personsa w łacińskim tłumacze
niu A Conférence..., wspominaną też przez Sandersa i Hardinga oraz eksponowa
ną przez Allena w An Admonition to the Nobili and People of England z 1588 r., 
za nim zaś przez katolików polemizujących kilkanaście lat później z Jakubem I, 
którzy zwracali uwagę na religijny charakter przysięgi koronacyjnej. W ten sposób 
podwójnej powinności króla towarzyszyć zaczynała podwójna sankcja: znana teo
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rii „pośredniej władzy papieża”, a podnoszona przez szkołę z Salamanki (zwłasz
cza przez Bellarmino w 1586 r.), i znana teorii „władzy bezpośredniej”, zarzuconej 
przez tę szkołę, a wiążącej się ze stanowiskiem papalistycznym, jeśli nie hiero- 
kratycznym, trudnym do przeprowadzenia w uniwersalnej społeczności chrześci
jańskiej pozbawionej już w XVI w. dawnego waloru korporacyjnego. Pod koniec 
XVI w., kilka lat po napisaniu A Conference... nie tylko Persons, ale i inni katoli
cy angielscy jednoznacznie artykułowali już przywiązanie do tezy o konieczności 
uwzględniania przez władcę świeckiego zarówno zwierzchnictwa wspólnoty, jak 
i zwierzchnictwa papieża201 202, teraz więcej uwagi poświęcając uzasadnieniu drugie
go z nich. Persons używał w tym względzie nie tylko argumentu papalistów, ale 
także wskazywał, że papież jest zwierzchnikiem feudalnym władców Anglii, zwią
zanym z nimi relacjami lennymi; że zarówno z racji dzierżenia zwierzchnictwa 
nad uniwersalną korporacja chrześcijańską, jak i z racji specjalnego kontraktu feu
dalnego władcy Anglii od najdawniejszych czasów pozostawali wasalami Stolicy 
Apostolskiej102. Bronił on w ten sposób nie tylko zasady dotrzymywania umów 
i tezy o mocy obowiązującej uniwersalnego prawa korporacji chrześcijańskiej, ale 
i uzasadniał konieczność poddania kwestii sukcesji tronu w Anglii papieżowi jako 
zwierzchnikowi jurysdykcyjnemu i feudalnemu królów tego kraju203.

201 Zob. nade wszystko R. Persons, De regiae successionis apud Anglos iure libri duo 
z 1596 r., Archiwum Watykańskie, Fondo Borghese IV 103, fo. 124-126.

202 Tamże, fo. 128 v. Persons przywołuje nadto tezę odnalezioną u Bodina, zgodnie z któ
rą król Jan miał w 1212 r. zrezygnować ze swego królestwa na rzecz papieża, godząc się pła
cić Stolicy Apostolskiej coroczny trybut, wskazuje też, że już Henryk II po zamordowaniu 
Tomasza Becketa miał przyjąć podobny kierunek (zob. szerzej P. Holmes, Resistance and 
Compromise..., s. 156 i n.).

203 Przyjmując analogiczną koncepcję, Allen wykazywał na zasadność prawa oporu kato
lików na podstawie prawa obowiązującego powszechnie i władztwie jurysdykcyjnym papie
stwa. Allen zwracał jednak uwagę, że akty normatywne przyjęte w Anglii po 1558 r. w ogóle 
pozbawione są waloru prawnego, opierają się bowiem na akcie upełnomocniającym króla do 
zwierzchnictwa nad Kościołem, których to pełnomocnictw nie mogła mu nadać żadna wspól
nota doczesna; skoro zaś akty te pozbawione są mocy prawnej, akt oporu przeciwko jego au
torowi nie jest zwrócony przeciwko prawu i jako taki jest z prawem zgodny (zob. J. W. Allen, 
A History ofPolitical Thought..., s. 203).

Blbl. Jag.
11. Zarówno Persons jak i Allen zdecydowanie odrzucali coraz popularniejszą 

doktrynę „Boskiego uprawnienia króla”, rozwijaną przez licznych myślicieli an
gielskich spierających się już nie tyle o prymat uniwersalnego ładu normatywnego, 
ile o prymat common law wobec prawa stanowionego przez arbitralną wolę wład
cy. Interesujące, że ten kierunek ich wywodów wyznaczy rację, dla której prace 
obu katolików przedrukowywać będą kilkakroć w XVII w. protestanci pozostają
cy w opozycji wobec monarchy, krytyczni wobec doktryny „Boskiego uprawnie
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nia króla”. Holmes zwraca jednak uwagę, że tendencja wyrażona w tych pracach, 
uzasadniająca prawo oporu, podobnie jak znacznie słabsza analogiczna tendencja 
neoscholastyków oraz papieży Piusa V i Sykstusa V otwarcie sięgających po dok
trynę papalistyczną, nie była najistotniejszym aspektem reformy katolickiej schył
ku XVI w., bo jej istotę wyznaczało utwierdzanie związku Ołtarza z Tronem, a na
wet usprawiedliwianie władzy monarchów przez odwołanie do doktryny „Boskiego 
uprawnienia króla”. Istoty reformy nie rozpoznawali zatem, choć tylko w pewnym 
okresie, naznaczonym refleksjami o prawie oporu ani neoscholastycy, ani Allen 
i Persons, ani wspomniani papieże XVI jeszcze stulecia204. Jednak od około 1596 r. 
ten kierunek, jakże odmienny od dominującego jeszcze kilka lat, zaczął domino
wać nawet w wypowiedziach katolików angielskich, zdolnych przecież - jak wska
zywaliśmy - uwzględniać dwie podstawy dla ewentualnego prawa oporu. Jeszcze 
zatem za panowania Elżbiety zanikają w ich pismach rozważania na temat prawa 
oporu, a w pochodzącym właśnie z 1596 r. Memorial for the Intended Reformation 
of England Personsa znów pojawia się otwarta deklaracja lojalności, której towa
rzyszy postulat powołania Council of the Reformation. W proponowanej radzie 
zasiadać mieli duchowni katoliccy i anglikańscy, dążący do ponownej konwersji 
wspólnoty politycznej na religię katolicką, honorujący jednak zasadę tolerancji re
ligijnej także w odniesieniu do protestantów. Persons, wypowiadając się krytycznie 
o królowej Marii Tudor jako nie dość konsekwentnie przeprowadzającej reformę 
katolicką i dlatego niezdolnej ustanowić doskonałą wspólnotę, wzywał zarazem do 
wprowadzenia postanowień Soboru Trydeckiego, by uchronić Anglię przed choro
bą trawiącą kontynentalną Europę. Korzystając z rad hiszpańskiego mistyka Juana 
de Avila, kreślił przy tym szczegółowy plan reform, nie żądając - wbrew decyzjom 
Marii - pozbawiania właścicieli dawnych dóbr kościelnych ich praw nabytych, na
tomiast wzywając ich do zwrócenia dóbr zakonom i odebrania ich tym, którzy są 
wrogami Kościoła jako jego prześladowcy lub „niewierzący” (zwróconymi dobra
mi miała administrować wspomniana rada). Persons żądał też zwiększenia wpły
wu duchownych na życie polityczne m.in. przez wprowadzenie większej ich liczby 
do parlamentu, przyznanie biskupom prawa udziału w wyborach zwierzchników 
poszczególnych hrabstw i powołanie Rad Wiernych, wspierających ich działania. 
Parlament, który miał zostać wyłoniony po raz pierwszy po przeprowadzeniu re
form, miał ocenić, czy ciała przedstawicielskie zwoływane za czasów Elżbiety, 
pozbawione należytej reprezentacji duchowieństwa, działały zgodnie z prawem 
oraz uchwalić „katolicki Act of Settlemenf', określający, iż przywrócenie królestwu 
katolickiego charakteru jest warunkiem przejęcia tronu przez kandydata. Persons 
przekonywał również o potrzebie wprowadzenia zmian w obowiązującym modli

204 P. Holmes, Resistance and Compromise..., s. 158-161. Zob. nadto J. N. Figgis, 
Political Theory in the Sixteenth Century, [w:J Cambridge Modem History, t. Ill, Cambridge 
1907, s. 757.
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tewniku i - jak Allen w 1584 r. - dowodził wyższości rzymskiego prawa cywilnego 
nad common law, wskazując, że jest ono dziełem Normanów, którzy po najeździe 
narzucili ludom Wyspy nowe normy, by łatwiej ich sobie podporządkować.

12. Jak widzieliśmy, Persons, nawiązując do neoscholastyków z Salamanki, po
dobnie zresztą jak John Hayward i Thomas Craig205 przyszli jego krytycy z obozu 
zwolenników Jakuba I, przyjmował, że człowiek ma naturalną skłonność do życia 
we wspólnocie, która skłania go też do podporządkowywania się władcom odpo
wiednim dla formy rządów przyjętej przez daną wspólnotę osadzoną w jej właści
wych warunkach i okolicznościach. O ile jednak Hayward i Craig dowodzili, że 
skoro wspólnota tworzy się w spontaniczny sposób, posiadając fundament w na
turze ludzkiej, to również jej forma przewidziana jest przez Boga, który nie tylko 
ustanowił naturę ludzką, określając za jej pośrednictwem skłonność do pozostawa
nia we wspólnocie z innymi, ale także dopełniającą ją potrzebę istnienia władzy, 
można by rzec jej „substancję”, której nadał zarazem właściwy, uniwersalnie waż
ny kształt (podobnie jak naturze ludzkiej, celowi istnienia rzeczypospolitej i władzy 
jako takiej). Persons przyjmował odmienne stanowisko; wprawdzie także twierdził, 
że każda jednostka z racji swej gatunkowej natury ma przyrodzoną skłonność do 
współżycia z innymi i dlatego włącza się spontanicznie we wspólnotę stanowiącą 
całość społeczną, a nawet że całość ta dopełniana jest „momentem politycznym”, 
władzą jako taką, która winna strzec ładu naturalnego, zapewniać współżycie jed
nostek w pokoju i ich dążenie do charakterystycznego dla każdej jednostki z osob
na i wszystkich zarazem celu, nie uznawał jednak, by całość społeczna i sprawo
wana w niej z konieczności naturalnej władza miała określoną formę; przeciwnie, 
każda całość, każda wspólnota nie tylko mogła zmieniać odpowiadającą jej formę 
rządów, ale też sama dla siebie ją wybierała stosownie do warunków i okoliczności, 
w których trwała i rozwijała się. Bóg ani wprost, ani za pośrednictwem stwarzanej 
przez siebie natury nie określał więc właściwej wszystkim wspólnotom politycz
nym formy rządu, nie wskazywał powinnego ustroju, pozostawiając wybór odpo
wiedniej formy, odpowiedniego ustroju każdej wspólnocie.

205 Craig i Hayward (autor pamfletu pochodzącego - podobnie jak wspomniany pam- 
flet Craiga - z 1603 r. An Answer to the First Part of a Certaine Conference concerning 
Succession, Published not long since under the name of R. Doleman, London), wspierający le
gitymację Jakuba I Stuarta, zdaniem niektórych badaczy wypracowywali podstawy doktryny 
„Boskiego uprawnienia króla”, której elementy znajdują się również w pismach samego Jakuba 
(J. N. Figgis, The Divine Rights of Kings, Cambridge 1922, s. 107 in.).

Persons wywołał swym wystąpieniem polemikę (ograniczoną głównie wobec 
zakazu dyskutowania na temat zagadnienia sukcesji podniesionego wszak w jego 
dziele) zwłaszcza ze strony zwolenników Jakuba Stuarta, opisywaną w literaturze 
przedmiotu wręcz jako „kontrowersja Dolemana”, a odzwierciedlającą znaczenie 
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nowych wątków w angielskiej myśli politycznej, odmiennych od tych, które obej
mowała tradycyjna wizja ładu206. Odpowiedzi udzielił mu jako pierwszy Peter 
Wentworth, eksponując zasadność pretensji Stuartów do przejęcia korony angiel
skiej i niezwykle zdecydowanie krytykując niedocenianie przez Personsa znaczenia 
parlamentu207. Henry Constable podniósł z kolei kwestię niebezpieczeństwa, jakie 
radykalna politycznie doktryna jezuity niosła zarówno dla monarchii angielskiej, 
jak i innych królestw, skoro korespondowała ona nie tylko z propozycjami prote
stantów, ale także katolików uzasadniających „zwierzchnictwo ludu”208. Thomas 
Craig nazwał Personsa nowym trybunem ludowym, który wyszedł z szeregu jezu- 
itów209, natomiast John Hayward, w pracy opublikowanej już po śmierci Elżbiety, 
a przed koronacją Jakuba I Stuarta dotknął bodaj istoty jego stanowiska, przeko
nując, że prawo naturalne, na które powoływał się autora Conference..., przejmu
jąc sposób jego pojmowania od św. Tomasza z Akwinu, stało się problematyczne 
w następstwie popełnienia przez człowieka grzechu pierworodnego (ludzka natu
ra, do której prawo to miało być odnoszone, stała się przecież ułomna). Hayward, 
autor, o którym wspominaliśmy, analizując problemy związane z relacją między 
normami stanowionymi i zwyczajem w nawiązaniu do stanowiska Christophera St 
Germana i common lawyers, domagał się więc porzucenia tak rozumianego, nie- 
odpowiadającego zepsutej naturze ludzkiej prawa naturalnego albo skorygowania 
jego norm przez zwyczaje i tradycje, jakie wykształciły się po Upadku, określając 

206 Na marginesie warto jednak zwrócić uwagę, że jeden z najbliższych współpracowników 
Elżbiety I u schyłku jej panowania, Robert Cecil, w 1599 r. istotnie wszczął rozmowy z Hisz
panami w sprawie ewentualnego objęcia tronu angielskiego przez infantkę, używając do tego 
celu Thomasa Sackville’a, który kontaktował się właśnie z Personsem, przedstawiając nawet 
projekt powrotu katolików z emigracji. Wobec rychłego pokonania konkurencyjnego „stronnic
twa Essexa”, Cecil porzucił jednak wkrótce ten pomysł, ostatecznie negując nadzieję angielskich 
katolików na przejęcie tronu przez ich pretendenta. W istocie wielu z nich poparło następnie 
starania Jakuba Stuarta, mając nadzieję - zobaczymy to zwłaszcza w wypowiedziach „apelan- 
tów” - że nowy monarcha bardziej będzie sprzyjał pomysłowi wprowadzenia tolerancji religij
nej, obejmującej także „papistów”; nadziei tej dawał także wyraz sam Persons w liście do króla 
Szkocji Jakuba VI z 18 sierpnia 1602 r., zatem jeszcze przed objęciem przez niego tronu Anglii 
(zob. zwłaszcza L. Hicks, Sir Robert Cecil, Father Persons, and the Succession, „Archivum 
Historicum Societatis Jesus” 1955, 34, s. 3-47). O nadziejach i Bellarminego, i Personsa doty
czących ewentualnej konwersji Jakuba na katolicyzm na podobieństwo tej, jaka była udziałem 
Henryka z Nawarry zob. T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 89-92.

207 P. Wentworth, A Pithie Exhortation to her Majesty, Edinburgh 1598.
208 H. Constable, A Discoverye of a Countefecte Conference, Paris 1600.
209 Odpowiedź Craiga, przesłana zapewne także Personsowi już na początku 1603 r. po 

łacinie, została opublikowana w angielskim tłumaczeniu dopiero w 1703 r. jako The Right of 
Succession to the Kingdom of England in two books against the sophisms of Parsons the Jesuite 
(London).
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je wręcz mianem „wtórnego (secondary) prawa naturalnego”210. Hayward bronił 
zarazem de Belloy’a przed atakami Personsa, wykazując, że monarchia dziedziczna 
jest naturalna i dlatego Boska przy użyciu argumentów znajdowanych w pismach 
prawników rzymskich. Jego stanowisko przekonuje więc, że anglikanie przyjęli 
pod koniec panowania Elżbiety I orientację bliską gallikanom i „politykom” fran
cuskim, zwracając się podobnie jak oni zarówno przeciwko Genewie, jak i prze
ciwko Rzymowi, dążąc w istocie do umocnienia pozycji monarchy i uosabianego 
przez niego królestwa211. O ile dotąd problem suwerenności dyskutowany był nade 
wszystko w odniesieniu do sfery eklezjalnej, o tyle teraz przenoszono go do dzie
dziny politycznej, zapowiadając już spory z jednej strony o relację między prawem 
(zwłaszcza common law) i wolą prawodawcy powodowaną „prawym rozumem” 
(right reasori), z drugiej zaś o to, czy podmiotem suwerenności ma być król, czy 
raczej parlament, bo rzeczypospolita, tak ważna dla wielu angielskich myślicieli 
politycznych epoki Tudorów, przestała już pretendować do tej roli jako byt nazbyt 
abstrakcyjny212.

210 J. Hayward, Answere to the First Part of a Certeine Conference concerning Succession, 
London 1603, k. A3 v i n.

211 Ówcześni anglikanie, podobnie jak gallikanie, byli zdecydowanymi krytykami nie tylko 
radykalnej tendencji purytańskiej, ale także radykalnej opcji prezentowanej przez Personsa i nie
których członków francuskiej Ligi Katolickiej. Matthew Sutcliffe, autor A new Challenge madę 
to N.D. z 1600 r., zwracał uwagę - jak we Francji Antoine Arnauld sześć lat wcześniej - na rolę 
papieża i jezuitów w przerwaniu panowania Henryka III i planach zabicia Henryka IV, kryty
kował Bouchera, Dorléansa i Personsa, używając racji znajdowanych w pismach „polityków” 
i Bodina. Sutcliffe różnił się jednak od Barclay’a i innych zwolenników rozwiązania gallikań- 
skiego, bronił bowiem doktryny hugenotów przeciwko krytyce formułowanej pod jej adresem 
przez Personsa, zrzucając na jezuitów odpowiedzialność za prześladowanie hugenotów za ostat
nich Walezjuszy.

212 J. H. M. Salmon, The French Religious Wars in English Political Thought, Oxford 
1959, s. 33-38.

Jeśli więc pominiemy polemiczny walor pracy Personsa i zapomnimy na chwi
lę, że występował on w imieniu oczekujących na zmianę katolików, to okaże się, że 
przedstawiane przez niego stanowisko ma wiele wspólnego ze sposobem myślenia 
Thomasa Smitha, Richarda Hookera, a nawet wspomnianego przed chwilą w roli 
polemisty jezuity Petera Wentwortha, i że wraz z nimi wydaje się przygotowywać 
jakże istotną dla XVII w. doktrynę suwerenności ciała przedstawicielskiego, skut
kującą zwierzchnictwem parlamentu względem króla. Wówczas jednak okaże się, 
że koncepcje wypracowane przez angielskiego jezuitę nie powinny być interpre
towane wyłącznie jako formułowane w związku z bieżącym problemem politycz
nym. Persons zajmuje przecież stanowisko w kwestii fundamentalnej, mianowicie 
legitymacji piastuna władzy politycznej, wskazując, że władza pozostaje przy księ
ciu jedynie w sposób wtórny i pochodny, gdyż jej źródłem jest lud, którego repre
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zentanci są uprawnieni do określania wymagań konieczności publicznej bez króla 
i decydowania o wszystkim wówczas, gdy zagrożone są wolność i bezpieczeństwo 
ludu213 (w tej warstwie jego pamflet mógł być zasadnie wykorzystywany przez pu- 
rytanów podczas wojny domowej kilkadziesiąt lat później214, choć w związku z tym 
rodzi się pytanie, na które Persons nie udzielił zadowalającej odpowiedzi w swym 
traktacie: kim jest lud?; gdyby bowiem uznał, że jest on identyczny z rzeczypospo- 
litą, a takie interpretacje jego stanowiska dominują, to należałoby też przyznać, że 
reprezentuje go zapewne głównie arystokracja, jakże jednak w tym okresie słaba 
w Anglii i jak niewiele czyniąca; można jednak wykazywać, że - podobnie, jak 
w „programie politycznym” uczestników Pielgrzymki Laski sprzed ponad pół
wiecza - element reprezentacji byłby istotnym dla angielskiego jezuity, gdyby go 
dostrzegł i należycie rozwinął). Jego praca z pewnością łączy w pewnym zakresie 
angielską myśl polityczną schyłku doby Tudorów i początku panowania Stuartów, 
zaznaczając w szczególny sposób przejście od typowych dla czasów odchodzącej 
dynastii rozważań nad stabilnym ładem hierarchicznym do refleksji ogniskującej 
się na problemie suwerenności, kluczowym zagadnieniu polemik epoki Stuartów215.

213 R. Persons, A Conference..., s. 208 i 168.
214 Zob. J. N. Figgis, The Divine Rights of Kings, s. 104. W pamflecie z 1603 r. Sir Thomas 

Craig twierdził, że w latach 40. XVI w. doktryna Dolemana/Personsa służyła w wielkiej mierze 
przeciwnikom króla, wskazując nawet na republikanów Miltona i Harringtona jako jej konty
nuatorów (T. Craig, Preface, [w:] tenże, The Right of Succession to the Kingdom of England. 
Against the Sophisms of Parsons the Jesuite (Doleman), London b.r.w., s. 7). Należałoby zapy
tać, czy analogicznego stanowiska nie zajmował bodaj najbardziej wpływowy myśliciel wśród 
zwolenników parlamentarnej opozycji wobec króla w początkowym okresie angielskiej wojny 
domowej Henry Parker, wywodząc w 1642 r., że w sytuacji zagrożenia istnienia narodu najwyż
szy sąd zarówno o sprawach państwa, jak i prawa wydawać powinny dwie izby parlamentu re
prezentujące suwerenny lud (zob. w szczególności: R. Tuck, Natural Right Theories, s. 226-233 
oraz M. Mendle, Dangerous Positions: Mixed Government, the Estates of the Realm, and the 
Making of the „Answer to the six propositions”, Tuscaloosa, Ala. 1985, s. 70-89).

215 Dodajmy, że centralnym elementem teorii rojalistycznej wspierającej rządy Jakuba I 
Stuarta było twierdzenie, że władza urzędów cywilnych pochodzi bezpośrednio od Boga, a nie 
od ludu, a zatem, że jedynie Bóg, nigdy zaś lud, może pozbawić władcę jego autorytetu. 
Rojaliści Jakuba nie twierdzili, że monarchia jest jedyną uprawnioną formą rządów, mówili je
dynie, że jest ona niewątpliwie najlepszą i że we wszystkich ustrojach władcy upoważniani są 
bezpośrednio przez Boga i nie może być przeciw nim wzniecany rokosz (David Owen, Thomas 
Ireland, Sebastian Benefield). Protestanci czasów Jakuba powoływali się przy tym, podobnie jak 
katolicy, nie tylko na Pismo, lecz także na prawo naturalne, utożsamiane z rozumem, twierdząc, 
że władza jest nie tyle darem łaski Boga, co instytucją naturalną, wymaganą z uwagi na potrzebę 
utrzymania pokoju wobec niedoskonałości natury ludzkiej (por. np. Thomas Jackson). Katolicy 
i protestanci zgadzali się, że rząd był wymaganiem rozumu, że musi istnieć suwerenny autorytet 
korzystający z przemocy w każdym społeczeństwie. Katolicy twierdzili jednak, że skoro rozum 
nie ujawnia racji, dla których pretensje do sprawowania władzy przez pewną jednostkę są po
ważniejsze niż przez inną jednostkę, zatem przyjąć należy, że pierwotnie władzę posiadała cała
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13. Główne treści traktatu Personsa z 1590 r. rozwijane były przez innych ka
tolików, nieakceptujących już jednak czynnego oporu przeciwko władcy świec-

wspólnota. Rojaliści odrzucali ten argument: M. A. de Dominis (Ostensio errorum, [w:] tenże, 
De republica ecclesiastica pars secunda, London 1620, s. 19-20), odpowiadając Suárezowi, 
twierdził, że przyczyną naturalnego faktu istnienia władzy jest konieczność rządzenia człowie
kiem, przyjmowanie, że prawo natury milczy co do powinności rządzenia i konieczne jest - jak 
czynił Suárez - uznanie pierwotności demokracji, jest błędem i gwałtem na prawie naturalnym. 
Jakiś mechanizm wyłaniania władcy jest tu oczywiście konieczny, jeśli rząd ma zaistnieć, przeto 
Dominis przyjmował, że lud jest pierwotnie posiadaczem władzy ustanawiania władców, a do
konując wyboru, mógłby nadto posiadać zdolność określania formy rządu; twierdził jednak, że 
lud jedynie desygnuje władcę, nie przenosząc nań swego autorytetu; lud może mianować kogoś 
władcą, lecz choć jego tytuł pochodziłby od ludu, jego władza miałaby bezpośrednią Boską pro
weniencję, i jedynie względem Boga król byłby odpowiedzialny za sprawowanie władzy. 
Rojaliści często mówili o tym, że historyczne początki rządu mogły przyjmować różnorodne for
my, dodawali jednak, że rząd - wedle wymagań rozumu - jest władzą władcy wywodzącą się 
z prawa naturalnego. Jakub I twierdził zatem, że pierwsi królowie pojawili się w następstwie 
podboju albo elekcji ludu, lecz swój autorytet posiedli nie z jego woli, lecz z woli samego Boga. 
Thomas Morton, polemizując z Bellarmino, dodawał znacząco, że tytuł do autorytetu jest bez 
wątpienia dziełem ludu, ale sam autorytet pochodzi bezpośrednio od Boga (T. Morton, An en
counter against M. Parsons, London 1610, s. 246). Drugi atak na koncepcję katolicką kontynu
ował linię pierwszego, a dotyczył nie tyle źródeł władzy odróżnianych od źródeł tytułu do wła
dzy, co kluczowej dla katolików różnicy między władzą cywilną i domową. Dla katolików 
domowa władza ojca pochodziła od Boga jako twórcy natury, a nie z daru żony i dzieci, wątpili 
jednak, by autorytet ojcowski obejmował władzę życia i śmierci (Kellison; zob. szerzej 
Q. Skinner, The Foundations..., t. II, s. 156-157); gdyby prawo naturalne uprawniało ojca do 
stosowania kary śmierci, możliwa stałaby się teza, że władza cywilna i ojcowska istotnie są 
identyczne. Skoro powszechnie akceptowano tezę, iż władza ojcowska wypływa bezpośrednio 
z prawa naturalnego ustanowionego przez Boga, tedy tożsamość władz ojcowskiej i politycznej 
stałaby się koronnym dowodem na rzecz obcego katolikom twierdzenia, że władza urzędów cy
wilnych także wywodzi się wprost od Boga. Ta kluczowa kwestia została postawiona przez 
Jakuba I w mowie z r. 1610, w Bishop Overall's convocation book (s. 2-3, gdzie mówi się, że 
potestas patria przed potopem była swego rodzaju potestas regia) i w pismach Lancelota 
Andre wesa (ius Regium wynika z ius Patrium, Królowie z Ojców, a obaj z jednego z Przyka
zań; A sermon preached before his Maiestie on Sunday the fifth of August, London 1610, s. 13). 
Także dla biskupa Johna Buckeridge’a, piszącego w 1614 r. przeciw Bellarminowi (De pote- 
state Papae in rebus temporalibus, London 1614, s. 99), patriarchalizm ma uzasadnienie filozo
ficzne w Boskim uprawnieniu do rządzenia, a Pismo ujawnia jego uzasadnienie teologiczne 
(władza ojcowska i królewska są w substancji i istocie takie same, nawet jeśli różnią się w spo
sobach ich wykonywania, tamże, s. 282); Buckeridge wierzył, że pierwotna forma rządów i oso
ba króla mogły być przedmiotem wyboru człowieka, lecz autorytet władcy pochodził jedynie od 
Boga; w każdym ustroju (monarchia, arystokracja, demokracja) najwyższy autorytet jest z istoty 
patriarchalny (Władza ojcowska jest źródłem wszelkiej władzy, i wszelka władza na niej jest 
oparta; dlatego wszelka prawdziwa, sprawiedliwa i legalna władza jest ojcowska, tamże, s 531). 
Z utożsamienia władzy królewskiej i ojcowskiej wynikało, że pierwsze rodziny były królestwa
mi i że Adam był królem rządzącym w małym świecie własnej rodziny (M. Maynwaring, 
Religion and Alegiance, London 1627, s. 13). Argument jednak, iż pierwsze rodziny były króle- 
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kiemu. Pisma Johna Bishopa (A Courteous Conference with the English Catholics 
Roman about the Six Articles Ministered unto the Seminary Priests, 1598) i Roberta

stwami miał drugorzędne znaczenie; teoria rojalistów nie zakładała bowiem, iżby współcześni 
królowie byli w linii prostej spadkobiercami pierwszych ojców; twierdzono jedynie, że natura 
autorytetu władcy była patriarchalna, a nie jego tytuł do tego autorytetu. Jackson był tu jedno
znaczny, akcentując, iż patriarchalizm jest nie tylko historycznym źródłem władzy królewskiej, 
ale i jej współczesną naturą; że nadto władza ojcowska i królewska, z natury takie same, różnią 
się jedynie sposobem jej wykonywania. Centralnym elementem patriarchalizmu czasów Jakuba 
była teza, iż władza królewska jest_władzą ojcowską i w konsekwencji wywodzi się bezpośred
nio od Boga jako twórcy natury. Jakub mówił wprost, że zgodnie z prawem naturalnym władza 
cywilna wykonywana jest jedynie przez takich ojców rodzin, którzy w linii prostej stali się gło
wami tych rodzin, z których wywodzą się pierwsi królowie', nie każdy zatem ojciec ma władzę 
cywilną; można nawet rzec, że nie każdy ojciec posiada pełną władzę ojcowską; by stać się ta
kim ojcem, ojciec musi być nie tylko ojcem, ale - jak mówi Bishop Overall s convocation book 
- głównym ojcem (chief father), ojcem nie tyle rodziny małej, co wielkiej; tu pomaga Th. 
Jackson, który mówi, że władza ojca dotyczy nie tylko dzieci, ale także wnuków; ten element 
jednak podważa niezależność teorii patriarchalnej w angielskiej praktyce społecznej. Następstwo 
wiodące w linii prostej od głównego ojca było naturalną podstawą autorytetu władcy nad potom
nością głównego ojca. Boska Opatrzność mogła jednak zmienić linię następstwa, a nawet formę 
rządu; w tym przypadku nowy władca nadal posiadał autorytet pierwszego ojca, choć brak mu 
było jego tytułu; mogło się nawet zdarzyć, że legitymowany sukcesor korony nie był znany; nie 
interesowano się jednak problemem, kto w takich przypadkach posiadał uprawnienie do wyboru 
władcy, głównym bowiem problemem nie był tytuł, lecz natura władzy księcia. Katolicy nie 
kwestionowali tytułu Jakuba I do władzy cywilnej, żądali jednak, by władza ta wyprowadzana 
była od ludu; na skutek zrównania władzy cywilnej i ojcowskiej poplecznicy króla zdołali zbić 
ten kluczowy argument katolicki. Zarówno Edward Bagshaw, jak i Filmer powielali tezę 
Buckeridge’a z 1614 r., iż władza ojcowska i królewska nie różnią się z natury, ale tylko w spo
sobie wykonywania. Filmer, gorący zwolennik patriarchalizmu, mówił nie tylko o tym, że mo
narchia jest jedyną rzeczywistą formą rządu, określającą władzę króla jako wywodzącą się bez
pośrednio od Adama, ale także - co w tym kontekście ważniejsze - że władza polityczna jest 
identyczna z władzą ojcowską, że nawet w ustroju demokratycznym władza ma naturę patriar- 
chalną; twierdzenie to wymaga jednak odróżniania władzy jako takiej i tytułu do jej sprawowa
nia. Filmer, jak uprzednio, jeszcze w czasach elżbietańskich, Saravia i wielu jego naśladowców 
w czasach Stuartów, krytykował koncepcje katolickie, akcentując ich radykalizm, zasadzający 
się na uznaniu, iż władza księcia ma swe korzenie w woli ludu, zachowującego uprawnienie do 
detronizacji władcy, który nie spełnia oczekiwań ustanawiającej go wspólnoty. Dla katolików 
umowa przenosząca władzę z ludu na księcia zawierała warunek, iż monarcha winien rządzić 
w interesie publicznym, nie mając władzy ojca (pochodzącej bezpośrednio od Boga i nieobej- 
mującej władzy życia i śmierci nad poddanymi), ale władzę odmiennego rodzaju, obejmującą 
możność orzekania wyroków śmierci względem poddanych, niewyprowadzaną jednak bezpo
średnio od Boga, lecz od ludu. Rojaliści, opierając się w istocie na podobnych założeniach jak 
Suarez (fundamentem prawo naturalne, o którym informuje abstrakcyjne rozumowanie, a nie do
świadczenie historyczne bogate w omylną praktykę człowieka), krytykowali stanowisko katoli
ków: utożsamiając władzę władcy politycznego i ojca, dowodzili, że władza cywilna jest z istoty 
swej patriarchalna i dlatego wywodzi się bezpośrednio od samego Boga (zob. szerzej 
J. P. Sommerville, From Suarez to Filmer..., s. 539-540).
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Southwella (A humble supplication to her majestie, 1600) zawierają już tezy gło
szone głównie przez francuskich „polityków” wpisujących się w tendencję absolu- 
tystyczną, dotyczące w szczególności normowania przez prawo kanoniczne i prawo 
pospolite (common law) dwóch względnie odrębnych sfer. Szczególne znaczenie 
w umacnianiu tego kierunku, eksponowaniu lojalności politycznej, nie zaś wolno
ści sumień i ewentualnie podnoszonego w jej imię oporu, odegrać mieli „apelanci”, 
głównie księża, którzy w latach 1601-1603 opublikowali kilkanaście prac, zwraca
jąc się (apelując, skąd ich nazwa) do Rzymu o odwołanie popieranego przez jezu
itów zwierzchnika misji angielskiej George’a Blackwella i eksponując nadzieję na 
podobną konwersję władców Anglii do tej, jaka stała się udziałem Henryka z Na
warry, teraz już króla Francji Henryka IV. Rezygnując z prawa oporu uzasadniane
go przez Personsa, „apelanci” (wyróżniani w literaturze jako stronnictwo katolic
kie działające obok innego, nazywanego niemal zawsze po prostu Jezuickim”) nie 
tylko podzielali opinię biskupa Londynu Richarda Bancrofita, zrównującego jezu
itów z purytanami i uznającego ich za przeciwników wszelkiego stałego porządku, 
rzetelnej nauki, a nawet władzy i własności216, ale także przejmowali argumenty, 
które przygotowywały zwrot w kierunku gallikanizmu w kraju ich pobytu, tj. we 
Francji. Bliski im był nie tylko antyjezuityzm, ale i inne tendencje właściwe ów
czesnej Francji, jak antypapalizm, negacja ultramontanizmu (miała mu jeszcze hoł
dować większość członków Ligi Katolickiej) i doktryny oporu wobec francuskiego 
władcy (kilkakrotnego konwertyty), wiele elementów znajdujących się w pismach 
de Belloy’a i Williama Barclay’a; pismach, w których otwarcie odrzucano tezę 
o zwierzchnictwie papieża nad dziedziną świecką. Niektóre z tych elementów stały 
się też bliskie na przełomie wieków jezuitom, którzy z uznaniem przyjęli De Regno 
et regali potestate Barclay’a z 1600 r., dzieło przynoszące krytykę „monarcho- 
machów” w rodzaju Hotman’a i wspominanych już Szkota Buchanana i członka 
Ligi Katolickiej „malkontenta” Boucher’a, ale pośrednio także Personsa. Fakt, że 
Barclay zaznaczał, iż jego stanowisko łączy lojalność wobec papieża z lojalnością 
wobec władcy świeckiego i stanowi ekspozycję ujęcia „prawdziwie katolickiego”, 

216 T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 81-85. Autor przedstawia nie tylko zarzuty for
mułowane pod adresem jezuitów przez „apelantów”, ale także ich wyznanie, iż prześladowanie 
katolików za panowania Elżbiety było ze wszech miar uzasadnione, i ich prośbę, by monarchi- 
ni wybaczyła katolikom, czyniąc odpowiedzialnymi za błędy jedynie członków Towarzystwa 
Jezusowego; błędy wciąż powielane, bo główną winę za niewłaściwe postępowanie wobec rzą
du po śmierci Allena w 1594 r. ponosi głównie Persons, mający Blackwella jedynie za narzędzie 
realizacji swej woli. Niektórzy „apelanci” formułowali niezwykle radykalne postulaty dotyczące 
hierarchii duchowieństwa katolickiego, z jednej strony wątpiąc w jej zasadność, z drugiej zaś 
domagając się nie dopuszczania do niej księży podlegających regułom zakonnym. Ich projekty 
prowokowały odpowiedzi Personsa, z których najważniejsze pomieszczone zostały w jego pra
cach: A briefe apologie, or defence of the Catholike... hierarchie (Antwerp 1601), Apologia pro 
hierarchia ecclesiastica (Rome? 1601) i An appendix to the Apologie (Antwerp 1602).
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różnego od proponowanego zarówno przez członka Ligi Boucher’a, jak i przez kal
wińskich radykałów politycznych, wpłynął zapewne na świeckich księży krytycz
nych wobec jezuitów od czasu wystąpienia z radykalnym manifestem Personsa; 
manifestem zbliżającym w istocie jezuitów do „monarchomachów”.

William Watson, prezentujący stanowisko „apelantów” w Important Conside- 
rations z 1601 r., jednoznacznie zaznaczał już lojalność katolików angielskich 
wobec Korony, atakując radykałów głoszących zasadę suwerenności ludu bliską 
kalwinistom, w tym Buchanana i Cartwrighta; zarazem jednak potępiał francuską 
Ligę Katolicką i ród Gwizjuszy, od których miały być uzależnione grupy katolików 
działające nieoficjalnie na terenie Anglii lub na emigracji, ze szczególną siłą ata
kując jednak Personsa jako eksponenta „hiszpańskiego jezuityzmu”, naśladującego 
Boucher’a i bezpodstawnie utrzymującego, że papież posiada tak możność detro- 
nizowania królów i wskazywania ich następców, jak i pełnię władzy w Kościele. 
Niezależnie od nowego w stanowisku katolików angielskich elementu przyzwole
nia na pewną niezależność Kościoła Anglii od Rzymu, będącego następstwem na
śladowania z politycznych w istocie względów drogi przyjętej przez część francu
skich katolików, w pismach „apelantów” pojawia się idea „pokoju politycznego” 
z innowiercami w ramach monarchii kierującej się jedynie racjami politycznymi, 
a nie religijnymi, zgodnie z nastawieniem francuskich „polityków”, wspieranych 
przez katolickich „malkontentów”. Formułując tezy pozytywne, Watson (oraz 
inni „apelanci”, jak Humphrey Ely, Arthur Pitts, Robert Chamock, Christopher 
Bagshaw i William Clitheroe) zaznaczał, że mimo różnicy wyznania katolicy pozo
stają lojalni wobec królowej, w której państwie przyszli na świat i której podlegają 
Jako wasale”, porzucając stanowisko epatujących doktryną oporu „zdrajców je
zuitów” zasługujących na wydalenie z królestwa. Polemizując z tezami zawartymi 
w A Conference..., zwłaszcza z postulatem oddania tronu angielskiego Hiszpanom 
jako wymierzonym w Jakuba VI Stuarta, króla Szkocji (wkrótce króla Anglii 
Jakuba I) wskazywali, że zostały one przejęte przez jezuitę z radykalnej doktryny 
głoszonej przez kalwina Buchanana i nie uwzględniały ustaleń zawartych w pra
cach przedstawicieli szkoły z Salamanki. W niektórych pismach „apelantów” poja
wia się krytyka tezy o zwierzchnictwie papieża (zapowiadana już w pracy księdza 
Thomasa Wrighta z 1594 r.), zdecydowanie antyhiszpańska w tonie, zawierająca 
jednak tezę ogólniejszą, o niedopuszczalności stosowania przemocy przy przywra
caniu katolicyzmu w krajach niejednorodnych wyznaniowo albo mających religię 
narzuconą przez władców politycznych. Odmawiając posłuszeństwa Blackwellowi 
jako „kardynałowi-protektorowi” zatwierdzonemu przez papieża, „apelanci” nie 
byli jednak skłonni w pełni przyjąć stanowiska podobnego do gallikańskiego. 
W Another Letter of Mr. Anthony Copley to his dis-Jesuited Kinsman z 1602 r. znaj
dujemy wprawdzie tezę, że zwierzchnictwo papieskie nie odnosi się do dziedziny 
politycznej, skoro biskup Rzymu nie może korzystać z doświadczeń gromadzonych 
na tym polu przez władców świeckich i sprawuje wyłącznie „autorytet pastoralny”, 
ale nie negację „pośredniej władzy” papieża. Podobne stanowisko zajmują pozosta
li „apelanci”, wzywający do ewangelizowania heretyków bez używania przymusu, 
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wymagający przyjęcia zasady tolerancji wobec nich i oczekiwania na ich dobro
wolną konwersję.

Krytyka kierowana przez „apelantów” pod adresem jezuitów w związku z przy
jęciem przez nich skrajnie radykalnego punktu widzenia w odniesieniu do prawa 
oporu (jak jednak wiemy, znacznie osłabionego po 1596 r.) nie trafiała już jednak 
ani w Roberta Personsa jako autora A Temperate Ward-word... z 1599 r., ani w Ro
berta Southwella jako autora A humble supplication to her majestie z 1600 r. Obaj 
autorzy otwarcie głosili już bowiem w tym okresie polityczną lojalność, zastrze
gając jedynie opór bierny (sumienia) w sprawach religii. Podobną opcję przyjęli 
w kolejnych latach związani z Personsem Martin Aray, Henry Gamet i Thomas 
Fitzherbert, atakujący purytanów, ale nie anglikanów, z którymi katolicy rzymscy 
mieli „pozostawać w stanie równowagi”, zarazem jednak broniący jezuitów nie tyl
ko przed atakami „apelantów”, ale i przed podejrzeniami o ich udział w mnożących 
się spiskach. Holmes twierdzi, że na początku XVII w., już za panowania Jakuba I, 
pod hasłami tolerancji religijnej i lojalności politycznej dokonywało się zbliżenie 
obu grup katolików: jezuitów i „apelantów”, przejmujących rozwiązanie znane we 
Francji od lat 90. XVI w., żądających przyznania angielskim katolikom praw po
dobnych do tych, jakie tam uzyskali hugenoci. Chociaż w pismach Personsa nadal 
miał brzmieć obcy ton dopuszczający bunt w razie wprowadzenia na tron angiel
ski kandydata wrogiego katolikom (A Discourse of the Providence Necessary to be 
hadfor the Setting up the Catholic Faith when God shall the Queen out of this Life, 
napisane prawdopodobnie w latach 1598-1601), to wielu z nich poprze Jakuba I, 
mając nadzieję, że będzie on tolerować ich religię i zaprzestanie ingerencji w „sferę 
duchową”217.

217 Pamiętać jednak należy nie tylko o wspominanej już nadzwyczaj istotnej polemice 
Bellarminego z absolutystycznymi pretensjami Jakuba I, ale i o poprzedzających ją zastrzeże
niach sformułowanych przez Personsa wobec zwolenników pełnej akceptacji monarchy szkoc
kiego w pochodzącym z 1602 r. Appendix ad Apologiam (zob. szerzej P. Holmes, Resistance 
and Compromise..., s. 220-223).

218 Zarzut naśladownictwa Bellarminego, by nie rzec plagiatu, stawiał Personsowi w sto
sunkowo obszernym wywodzie m.in. William Barlow w Answer to a Catholick English-man 
z 1610 r.

Pomijając treści polemik, które toczyć będą najpoważniejsi myśliciele poli
tyczni obozu katolickiego z proponowaną i realizowaną przez Jakuba I doktryną 
„Boskiego uprawnienia króla”, a które wykraczają już poza ramy czasowe zakreślo
ne w tytule niniejszej pracy, dodajmy, że Persons nie porzuci jednak tezy o upraw
nieniu papieża do detronizowania występnych władców świeckich, uzna jedynie, że 
nie jest ono realizowane tylko przez papieża. Przejmując od Bellarminego218 kon
cepcję władzy pośredniej, przyjmie, iż dokonana przez papieża detronizacja nie ro
dzi po stronie poddanych obowiązku podniesienia rebelii i pozbawienia tronu ty
rana (tym samym zbliżając się do „umiarkowanego stanowiska” Allena z 1584 r.), 
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skoro w pracy z 1608 r. napisze, że papież nie realizuje samodzielnie swych orze
czeń, lecz czyni to zawsze przy pomocy depozytariuszy miecza świeckiego; dlatego 
należy odróżniać dwa akty: duchowy i świecki, z których pierwszy jedynie należy 
do papieża, drugi natomiast do porządku świeckiego; decyzje o realizacji każdego 
z tych aktów podejmująjednak samodzielnie, w oparciu o własne niejako uprawnie
nia, odpowiednio papież i urząd świecki (the Magistatéy, papież nie wkracza zatem 
władczo w zakres pozostawiony świeckiemu urzędowi i nie wiąże go swą decyzją, 
wskutek czego poddani, nie wezwani do wyegzekwowania orzeczenia papieskiego 
przez świecki urząd, nie są zobowiązani do detronizacji uznanego za występnego 
władcy. Angielski jezuita wydaje się zbliżać w tym ujęciu do propozycji Kalwina 
dotyczącej roli „niższych urzędów”, kojarzonych z „eforami”, przejętej i wykorzy
stanej przez francuskich hugenotów i szkockich prezbiterian, powstrzymuje się jed
nak od szczegółowego zaprezentowania podmiotów i procedur, jakie miałyby zo
stać użyte, by wezwać do egzekucji orzeczenia papieskiego. Z drugiej jednak strony 
wyraźnie zarysowuje granice, których mają strzec „świeckie urzędy” ewentualnie 
wykonujące orzeczenia papieskie, a których przełamanie przez władcę wiąże się 
z ich uprawnieniem do wezwania poddanych do zdetronizowania panującego zgod
nie z wcześniejszym orzeczeniem zwierzchnika Kościoła powszechnego219. Gdy 
świecki władca wkracza do sfery właściwej Kościołowi, na przykład określając, co 
jest herezją, a co nią nie jest, granice te zostają przez niego przełamane i bunt (na 
wezwanie urzędu) staje się powinnością. Pretensje władcy świeckiego do sprawo
wania prymatu nauczycielskiego są w ten sposób jednoznacznie oddalane, a papie
stwu przyznany zostaje środek pozwalający mu bronić wolności Kościoła - prawda 
- nie dość skutecznie gdy papież używa go bez wsparcia „świeckiego ramienia”, ale 
też wystarczająco wyraźnie, by mógł zgłosić protest, który w pewnych przypadkach 
powinien zostać wyegzekwowany przez poddanych występnego króla.

219 R. Persons, TheJudgement of a Catholicke Enghlis-man, St. Omers 1608, s. 115-117.
220 Zagadnienie to zostało obszernie omówione w monumentalnej pracy Williama Rainold- 

sa Calvino-Turcismus...

U schyłku swego życia, już za panowania Jakuba I Stuarta, Persons zdaje 
się więc wracać do formuły dualistycznej, tak jednoznacznie zanegowanej przez 
Henryka VIII, Edwarda VI i Elżbietę I, osłabionej zaś przez Henryka VII. Dla nie
go, inaczej niż dla wspomnianych monarchów, Kościół i wspólnota polityczna, ma
jąc tych samych uczestników, są różnymi społecznościami, co sprawia, że próby 
ich identyfikacji - jak podjęta w szesnastowiecznej Anglii - prowadzą do błędnej, 
właściwej cezaropapizmowi wciąż żywemu w Turcji220, identyfikacji obu wspólnot, 
bez względu na stwierdzane przez przyrodzony rozum człowieka odmienne ich 
cele oraz różne źródła zwierzchnictw w nich sprawowanych. Uwzględniając osła
bianą już, lecz wciąż przecież istotną pozycję papieża w procesie odsuwania wy



Między lojalnością a oporem 589

stępnego księcia od władzy, Persons (i chyba nie tylko on wśród katolików) zamie
rzał zapewne zaznaczyć odmienność własnych propozycji dotyczących detronizacji 
i „tyranobójczych” propozycji protestantów221. W jego przekonaniu propozycje tak
że angielskich kalwinistów uzasadniały w istocie przyzwolenie na decydowanie 
o ewentualnej tyranii władcy przez każdego poddanego, który nie jest wolny od na
miętności, emocji i błędu, a nawet usprawiedliwiały jego zabijanie w dowolny spo
sób, zupełnie jak u Wycliffe’a skrytykowanego przez Rainoldsa. Szczególna pozy
cja zajmowana przez papieża, sięgającego za pośrednictwem swych poprzedników 
aktu założycielskiego dokonanego przez Chrystusa, miała uchylać podobne obawy 
(swoista „instytucjonalizacja” prawa oporu dokonywana przez katolika w związku 
z przyznaniem papieżowi tej pozycji miałaby konkurować z protestanckim uzasad
nieniem zwyczajnej „ludowej” insurekcji powiązanej z kapitalnym problemem, do
puszczanym wskutek zmiany stanowiska także przez Personsa, podmiotu mającego 
tytuł do wezwania do jej wszczęcia). W każdym jednak razie, co również winni
śmy zaznaczyć, zmieniona, bardziej umiarkowana propozycja przedstawiona za 
Jakuba I przez Personsa wciąż zawierała wątek tłumaczący zasadność wystąpienia 
papieża: wprawdzie Głowa Kościoła nie decydowała o realnej, faktycznej można 
by rzec, utracie tytułu przez króla, lecz sam król własnymi aktami pozbawiał siebie 
królewskości, co jedynie potwierdzała skuteczna rebelia przeciwko niemu podjęta 
przez lud po uprzednim orzeczeniu papieskim222.

221 Kilka późnych swych prac, należących już do „epoki Stuartów” poświęcił Persons odda
laniu zarzutów o zamiary tyranobójcze nie tyle teoretyczne, zawarte jakoby w jego dziełach, ile 
„praktyczne”, dotyczące nie tylko zamachu na króla Francji Henryka IV, ale także mniemanego 
udziału w spiskach skierowanych przeciwko monarchom angielskim. W odpowiedzi na zarzu
ty sformułowane przez Sir Francisa Hastingsa angielski jezuita przygotował A temperate ward- 
-word to the turbulent and seditious Wach-word of Sir Francis Hastings Knight (Antwerp 1599) 
i The warn-word to Sir Francis Hastinges Wast-word (Antwerp 1602).

222 Orzeczenie papieża, ewentualnie wsparte akcją świeckiego urzędu i „ludu”, miało zatem 
walor raczej deklaratoryjny niż konstytutywny, potwierdzało jedynie fakt występności władcy, 
który sam decydował o utracie swego tytułu (T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 93-94). 
Autor przywołanej pracy zwraca uwagę na podnoszoną w tym kontekście przez Personsa analo
gię pozycji władcy świeckiego i papieża, także tracącego swój tytuł w razie występności (w je
go jednak przypadku, wobec nieistnienia w porządku ziemskim żadnego organu, przed którym 
mógłby ponosić odpowiedzialność, chyba że przyjęte zostanie rozwiązanie koncyliarystów, jesz
cze wyraźniej jawi się problem stawiany, ale nie rozwiązywany wprost przez angielskiego jezu
itę; problem stanu, jaki pojawia się wówczas, gdy władca własnymi aktami zdecydował o utra
cie tytułu, gdy realizuje władztwo nie będąc już w istocie królem. Problem ten stawiał Persons 
w szczególny sposób, skoro bowiem ani świeckie urzędy, ani poddani nie mieli obowiązku sta
wić oporu i usunąć występnego władcy, z jakiego tytułu mógłby on korzystać wciąż oczekując 
na posłuszeństwo poddanych?

14. Wspomnijmy na zakończenie o ostatnim w istocie, ale nie najmniej waż
nym sporze, jaki żywo zainteresował Roberta Personsa, bodaj najbardziej intere
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sującego angielskiego myśliciela katolickiego schyłku XVI stulecia. Wprawdzie 
jego wypowiedzi jako uczestnika tego sporu w pewnej części wykraczają poza 
ramy czasowe wyznaczone w niniejszym tomie, to przecież zasadnicze elementy 
jego stanowiska zostały zarysowane w dwóch pracach należących jeszcze do cza
sów elżbietańskich: A Memoriall for the Reformation of Englande (b.m.w., 1596) 
i A manifestation of the great folly (Antwerp 1602), napisanych zapewne w poważ
nym stopniu pod wpływem przyjaciela Richarda Verstegana223, ale również dzię
ki znajomości krytyk common law pomieszczonych przez More’a w jego Utopii 
i przez Starkey’a w jego dialogu z lat 30. XVI w. (zatem w pismach chrześcijań
skich humanistów). Persons uwikłał się bowiem w spór ze znakomitym prawni
kiem common law Edwardem Coke’em, wspominanym we fragmencie poświęco
nym dokonaniom henrycjańskiego jurysty Christophera St Germana. Dowodząc 
nie tylko dawności, ale i stałości prawa angielskiego, Coke przekonywał jeszcze za 
życia Elżbiety I, że Act of Supremacy przyjęty na początku jej panowania, a przy
znający jej pełnię władzy i jurysdykcję nad Kościołem, nie wprowadzał nowych 
rozwiązań w relacji między angielskim monarchą i angielską wspólnotą wiernych; 
wykazywał również, że sądy kościelne od niepamiętnych czasów podporządkowa
ne były w Anglii nie tylko zwierzchnictwu jurysdykcyjnemu króla, ale także nor
mom zawartym w common law, w pospolitym prawie tworzonym przez sędziów 
królewskich, nieustanowionym więc arbitralnie przez władców świeckich. Persons 
z kolei wykazywał, że common law nie jest prawem opartym jedynie na zwycza
jach i tworzonym jedynie przez sędziów, lecz obejmuje również normy określone 
w statutach; argumentu tego użył przeciwko Coke’owi nie tylko w związku z je
go tezą, iż Praemunire stanowiły elementy common law i wprowadzono do niego 
przed wydaniem najdawniejszych statutów, ale także wówczas, gdy próbował wy
kazać, że system common law zapoczątkowany został przez Wilhelma Zdobywcę, 
by tym samym podważać podstawy rozumowania prawnika common law, uznają
cego -jak pamiętamy - że władca normański po podboju nie dokonał zmian w ist
niejącym systemie prawnym.

223 Verstegan był nie tylko autorem dwóch ważnych pism z początku lat 90. XVI w. (An 
advertisement written to a secretarye of my L. treasurers of Ingland, by an Inglish intelligencer 
oraz A declaration of the true causes of the great troubles, oba wydane w Antwerpii w 1592 r.), 
ale także autorem bodaj najbardziej jednoznacznego ataku na „tradycję makiawelowską” reali
zowaną przez dwór Tudorów, kojarzony przez niego z „Inquisitio Anglicana” (o tym, że poprze
dzili go w ataku na tę tradycję inni katolicy: Thomas Harding, zarzucający parlamentowi angiel
skiemu w piśmie do biskupa Johna Jewela „makiawelizm”, i autor Treatise of Treasons, wręcz 
uznający, że Anglia przemieniła się za sprawą Tudorów w „Państwo Machiavellego” (a Ma
chiavellian State), a także, iż atak kontynuował William Watson na początku XVI w. wspomi
na F. Raab, The English Face of Machiavelli. A Changing Interpretation 1500-1700, London- 
Toronto 1964, s. 59-61.
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Najważniejszym jednak aspektem sporu jezuity i prawnika była kwestia relacji 
między common law i „wyższym prawem”, jak widzieliśmy oryginalnie rozwiąza
na przez St Germana (przez uznanie, że naturalność i rozumność stanowią cechy 
lub są aspektami common law, dla prawnika henrycjańskiego zmiennymi w cza
sie zależnie od warunków i okoliczności, zaś dla prawnika elżbietańskiego i jaku- 
bowego niezmiennymi). Rozważając kwestię, czy Henryk VIII i Elżbieta I mieli 
uprawnienie (ius) do wprowadzania zmian w prawie, Persons zauważał w pierw
szej kolejności, że Coke popełnia błąd, tłumacząc De jure regis ecclesiastico jako 
The Kings Ecclesiastical Law, oddając angielskim terminem law łaciński termin 
ius, choć przecież law odpowiada łacińskiemu lex, mającemu węższe znaczenie 
niż ius. W oparciu o to spostrzeżenie Persons wywodzi, że Coke bezpodstawnie 
uznaje, iż wspomniani monarchowie mieli uprawnienie (ius) do dokonania zmian 
w odniesieniu do stanu Kościoła w Anglii, skoro zmiany zostały dokonane przy 
użyciu statutów, zatem laws lub leges. Ostatecznie, odrzucając stanowisko praw
nika, jezuita przekonuje, że Tudorowie nie mieli uprawnienia do dokonania zmian, 
chociaż zmian dokonali, korzystając ze statutów, które wespół z parlamentem przy
jęli. Nie mieli uprawnienia, to bowiem nie jest jedynie możnością przewidywaną 
w statutach królewskich, lecz możnością współokreślaną przez wiele różnych sys
temów prawnych, wśród których Persons wymienia zarówno prawo kanoniczne, 
jak i prawo Natury, Narodów, Mojżeszowe i Ewangeliczne, a także wiele innych 
z tamtymi związanych, jak te, które podają inne części Pisma, Ojcowie, Doktorzy 
[Kościoła), a wreszcie dopełnienia i wnioski samego rozumu™. Wszystkie te syste
my normatywne (oraz związane z nimi i interpretujące je pisma) wskazują na pry
mat Kościoła wobec władcy świeckiego, prymat, którego nie jest w stanie zmie
nić żaden monarcha, nawet działający w parlamencie. W końcu, na co z pewnością 
nie zgodziłby się również St German, mimo rozbieżności dzielących stanowiska 
jego i Coke’a, jezuita jednoznacznie wskazuje, że wspomniane systemy normatyw
ne dostarczają kryteriów, przy użyciu których możliwa się staje ocena poprawno
ści systemu common law. Katolik chce zatem dopowiedzieć, że wciąż trwa przy 
dawnej wizji ładu, obejmującej nie tylko dziedzinę polityczną, ale także wyższe 
dziedziny; że istnieje ład określający prawność i sprawiedliwość norm obowiązu
jących w dziedzinie politycznej i że należy go wiązać nie tylko z naturą, ale także 
z normami przyjmowanymi przez wszystkie ludy, skoro obok siebie zestawia pra
wo naturalne i prawo narodów (w innych miejscach swych prac Persons stara się 
także ukazać, na ile prawo angielskie, zezwalające na prześladowanie katolików, 
odbiega od standardów honorowanych w kontynentalnych systemach prawnych 
oraz jak dalece w porównaniu z nimi współczesne common law neguje wolności 
Kościoła; powiedzieliśmy „współczesne”, jezuita bowiem zestawia również jego * 

224 R. Persons, An answere to the fifth part of Reportes by Syr Edward Cooke, St. Omers 
1606, s. 3 i 89.
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treść, czym jeszcze bardziej osłabia jakże mocną tezę Coke’a, z pierwszym rozdzia
łem Magna Charta zatytułowanym Quod Ecclesia Anglicana libera sit, gwarantują
cym Kościołowi wolność w znacznie większym stopniu niż przyznawana mu jest 
obecnie225. Wizja, przy której trwał Persons i wielu innych polemistów katolickich, 
z konieczności aktywnych poza krajem, była jednak różna nie tylko od tej, jakiej 
hołdowali obrońcy Elżbiety, ale jeszcze wyraźniej od tej, która była udziałem roja- 
listów wspierających panowanie Jakuba I Stuarta, jakże płodnych i pomysłowych 
polemistów epigonów szkoły z Salamanki.

225 Tamże, zwłaszcza s. 230 i n. Zauważmy skądinąd za Clancy’ym, że Coke kilkakrot
nie odpowiadał na zarzuty Personsa, używając jednak zwykle argumentów ad hominem, stro
niąc zaś od polemik merytorycznych. Przyjmijmy też uwagę tego autora, który - przechodząc 
do porządku nad zasadnością niektórych przynajmniej zarzutów formułowanych przez jezuitę 
- eksponuje znaczenie wystąpienia Coke’a jako wyrazu dążenia do ograniczenia władzy kró
lewskiej opartego na wskazaniu wiążących ją zasad normatywnych odnajdowanych w przeszło
ści (T. H. Clancy, Papist Pamphleteers..., s. 118-119), i konkluduje: Persons dostrzegał błędy 
Coke ‘a, nie dostrzegał jednak kierunku przyjętego przez niego. On i jego naśladowcy korzystali 
bowiem z historii w innych celach, znajdując w przeszłości nie zasady, lecz potwierdzenia zasad. 
Same zasady polityki wyprowadzali oni natomiast z rozumu, korzystając z pomocy negatywnych 
norm religii objawionej nauczanych przez Kościół rzymski. Taka metoda przyjęta już została 
w „ Conference about the next succession ”, gdzie historia została użyta do potwierdzenia zasad 
prawa naturalnego wskazanych w pierwszych rozdziałach [tej pracy]. W końcu, Przypomnijmy 
sobie jednak chrześcijańskich humanistów, Persons myślał o dobrym rządzie mniej w katego
riach prawniczych, niźli w kategoriach [dobrego] księcia (tamże, s. 122-123).



ZAKOŃCZENIE
Na przełomie epok: Richard Hooker i Hadrian Saravia

1. W bogatej literaturze poświęconej myśli politycznej wieku XVI eksponu
je się znaczenie doktryny Richarda Hookera1 zawartej w napisanym po angielsku 

1 Hooker urodził się w marcu lub kwietniu 1554 r. w Heavitree koło Exeter lub w Exeter 
jako syn Richarda Vowella, bo tak brzmiało oryginalne nazwisko jego rodziny, zastępowane 
stopniowo w XV w. nazwiskiem Vowell vel Hooker. Jego ojciec nie był człowiekiem bogatym, 
toteż Richard uczył się początkowo w lokalnej szkole w Exeter, następnie jednak, ukończywszy 
lat czternaście, rozpoczął studia w Corpus Christi College w Oksfordzie; stało się to możliwe 
dzięki pomocy wuja, wówczas kanclerza Exeter Johna Hookera, który przedstawił utalentowane
go bratanka biskupowi Salisbury Johnowi Jewelowi, pierwszemu oficjalnemu obrońcy Kościoła 
anglikańskiego za panowania Elżbiety I i przez lata patronowi Hookera. Przez kilka następnych 
lat, aż do śmierci w r. 1571, Jewel kierował edukacją Richarda, zakończoną w r. 1577 uzyska
niem magisterium. Za sprawą znanego nam już Johna Aylmera, został diakonem w londyńskim 
Fulham Palace, rozpoczynając również wykłady z logiki i hebrajskiego w Corpus Christi College 
(jego wychowankami byli m.in. Edwin Sandys, którego ojciec pełnił wówczas funkcję biskupa 
Londynu, a następnie został arcybiskupem Yorku, oraz George Cranmer, bratanek arcybiskupa 
Canterbury). Opuściwszy Oksford po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1581 r., po krótkim po
bycie na beneficjum w Buckinghamshire, Hooker zaczął głosić kazania w londyńskim kościele 
St. Paul’s Cross (1581-1585), zyskując niejaką sympatię purytanów, ale już wówczas ujawniając 
skłonność do niezależnego myślenia. W 1585 r. Hooker został kaznodzieją w Tempie (Master of 
the Temple, Dean of the Law School), jednym z najważniejszych centrów studiów prawniczych 
w Anglii, gdzie głosił kazania na zmianę z prezbiterianinem Walterem Traversem (którego tezy 
często krytykował) i znalazł się w centrum dyskusji eklezjologicznych i teologicznych toczą
cych się między dworem i opozycją purytańską. Jak wynika z jego listów już w tym okresie 
bliski był mu zamiar przygotowania apologii Kościoła anglikańskiego, odwołującej się do argu
mentów chrystologicznych, eklezjologicznych, soteriologicznych i politycznych. Dlatego, gdy 
w r. 1591 zrezygnował z posady w Tempie i osiadł w Boscombe (k. Salisbury, Wiltshire), podjął 
pracę nad obszernym dziełem, którego cztery pierwsze księgi zostały opublikowane w 1593 r. 
W 1594 r. zamieszkał wraz z żoną w Drayton Beauchamp (k. Aylesbury), a w następnym roku 
skierowany został przez królową do Bishopsbourne (k. Canterbury), gdzie kontynuował pracę 
nad dziełem, którego księga piąta ukazała się dwa lata później. Wiele lat po jego śmierci, któ
ra nastąpiła 2 października 1600 r. w Bishopsbourne (gdzie pełnił godność wikarego, Kent) lub 
w Gravesend, opublikowane zostały pozostałe księgi On the Lawes...', niedokończone szósta
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dziele Of the Lawes of Ecclesiastical Polity1 2. Zwraca się uwagę zarówno na zna
czenie argumentacji autora w sporach toczących się na przełomie wieków, jak i na 
jej wpływ na siedemnastowieczne polemiki dotyczące genezy społeczeństwa, źró
deł prawa i konstytucji, legitymacji władzy i pozycji Kościoła w państwie; pole
miki prowadzone w przełomowym okresie kształtowania się nie tylko angielskiej 
przecież nowożytnej filozofii politycznej3. Zalicza się go wreszcie, obok Bractona, 
Fortescue i Smitha, do głównego nurtu „angielskiego konstytucjonalizmu” i uzna
je za zwolennika monarchii ograniczonej, wiążącego władzę króla z „chceniem” 
ludu, jeśli nie z jego wolą lub legitymizującym urząd i osobę monarchy przyzwo
leniem, ograniczającego też wolę władcy nie tylko prawem Boskim i naturalnym, 
ale także ludzkim prawem pozytywnym. Co więcej, Hooker ma być też głównym 
polemistą Hadriana Saravii4, uznawanego za jednego z głównych eksponentów 

i ósma w 1648 r., zaś siódma dopiero w 1661 r. Ostatniego namaszczenia udzielił Hookerowi 
przyjaciel, Hadrian Saravia, reprezentujący, jak wiemy, zupełnie inną orientację polityczną 
(zob. szerzej I. Walton, The Lives of John Donne, Sir Henry Wot ton, Richard Hooker, George 
Herbert and Robert Sanderson, Oxford 1973, s. 215). We wprowadzeniu do wydania pism ze
branych Hookera, John Keble dowodził nawet, że obaj myśliciele argumentowali w analogiczny 
sposób (zob. Works of RichardHooker, red. J. Keble, Oxford 1888, wydanie siódme w trzech 
tomach; Preface, 1.1, s. LXVII). Tezę Keble’a krytykuje J. P. Sommerville w artykule Hooker, 
Saravia, and the Divine Right of Kings, „History of Political Thought” 1983, 4, s. 229-245. Zob. 
również: W. J. Torrance Kirby, Richard Hooker’s Doctrine of the Royal Supremacy, Oxford 
1997, passim oraz F. J. Shirley, Richard Hooker and Contemporary Political Ideas, London 
1949, pawim.

2 Dzieło Hookera złożone jest z ośmiu ksiąg, z których pierwsze cztery opublikowane zo
stały w Londynie w r. 1594, piąta w r. 1597, zaś trzy ostatnie kilkadziesiąt lat po śmierci autora: 
szósta i ósma w r. 1648, a siódma w r. 1662. Wydanie krytyczne Of the Lawes of Ecclesiasticall 
Politie, na które powoływał się będę w niniejszym szkicu, opracował W. Speed Hill (4 t., 
London - Cambridge, Mass. 1977-82); stanowi ono pierwszą część Folger Library Edition of 
the Workes of Richard Hooker. Problem autentyczności trzech ostatnich ksiąg Of the Lawes 
rozważali: R. A. Houk (we wstępie do wydania Hooker’s Ecclesiastical Polity, Book VIII, New 
York 1931), C. J. Sisson (The Judicious Marriage of Mr. Hooker and the Birth of the Lawes of 
Ecclesiastical Polity, Cambridge 1940) oraz W. Speed Hill w artykule zatytułowanym Hookers 
„Polity": The Problem of the „Three Last Books", „Huntington Library Quarterly” 1970- 
-1971, 34, s. 317-336. Najnowsze wydanie głównego dzieła Hookera ukazało się w Cambridge 
w 1989 r., w opracowaniu i ze wstępem A. S. McGrade’a.

3 Por. A. P. d’Entrèves, The Medieval Contribution to Political Thought: Thomas 
Aquinas, Marsilius of Padua, Richard Hooker, Oxford 1939; P. Munz, The Place of Hooker 
in the History of Thought, London 1952; W. D. J. Cargill Thompson, The Philosopher of the 
„Politic Society": Richard Hooker as a Political Thinker, [w:] tenże, Studies in Reformation: 
Luther to Hooker, red. C.W. Dugmore, London 1980, oraz R. K. Faulkner, Richard Hooker 
and the Politics of a Christian England, London 1981, s. 52 i n.

4 Właściwie Hadrian à Saravia, teolog protestancki, urodzony w 1530 lub 1531 r., Hesdin 
(Artois) z ojca Hiszpana i matki Flamandki, przybył do Anglii jako „wygnaniec religijny” 
w 1559 r. Jako pastor czynny był także później w Niderlandach, a w trakcie wielu pobytów
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doktryny „Boskiego uprawnienia królów” w dziejach angielskiej myśli politycznej, 
któremu bliższa była wizja ustroju ogniskującego się na pozycji monarchy wywo
dzącego władzę wprost od Boga, i z tej racji niezwiązanego żadnym prawem ludz
kim* 5. W końcu Hooker jest powszechnie uznawany za autora, który podsumowując 
dorobek całej epoki Tudorów, nie sięgnął wzorem Thomasa Smitha po stanowisko 
nominalistyczne, dokonał natomiast ostatecznej sekularyzacji ładu, eksponując 
znaczenie przyrodzonego rozumu człowieka oraz relacjonując każdą jednostkę do 
Boga i za Jego pośrednictwem spajając je wszystkie6, a zarazem przyczynił się do 
rozsadzenia dawnego, statycznego ładu przy użyciu „ujęcia pragmatystycznego”7.

w Anglii przez dziesięć lat wykładał w Guernsey i Southampton (1563-1566 i 1571-1578). 
Ostatecznie osiadł w Anglii dopiero w 1587 r. i wówczas dał się poznać jako autor kilku waż
nych tekstów napisanych w obronie episkopatu oraz Kościoła anglikańskiego. Jego dzieło De 
diversis ministrorum evangelii gradibus z 1590 r. sprowokowało odpowiedź sęziwego już na
stępcy Kalwina Theore’a de Bezy, któremu replikował Saravia w Defensio z 1594 r. Kolejny 
traktat Saravii De imperandi authoritate z 1593 r., do którego często odwołujemy się w niniej
szym tekście, ukazywać miał - wedle panującej w literaturze przedmiotu opinii - wczesną eks
pozycję koncepcji Boskiego uprawnienia królów, poprzedzającą jej dojrzałą prezentację m.in. 
przez Jakuba VI (I) Stuarta. Saravia miał także udział w nowym przekładzie Biblii, która zyskała 
status wersji autoryzowanej w 1611 r.

5 Por. J. P. Sommerville, Hooker, Saravia, and the Divine Right of Kings, passim.
6 S. L. Collins, From Divine Cosmos to Sovereign State. An Intellectual History of Cons

ciousness and the Idea of Order in Renaissance Egland, New York-Oxford 1989, s. 101-102.
7 A. Ferguson, The Historical Perspective of Richard Hooker: A Renaissance Paradox, 

„Journal of Medieval and Renaissance Studies” 1973, 3, s. 47-49.
8 A. S. McGrade, Introduction, [w:j R. Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity, 

Cambridge 1989, s. xv.

Aby zrozumieć znaczenie doktryny Hookera i nie ograniczać się do analizy 
relacji zachodzących między nią i istotną już za czasów elżbietańskich doktryną 
absolutystyczną, winniśmy rozpocząć rozważania od zwięzłej analizy dysput teo
logicznych drugiej połowy XVI w., okresu zapoczątkowanego w 1559 r. wydaniem 
Acts of Supremacy and Uniformity, nierozpoczynającego (jak mogłoby się wyda
wać z właściwej nam dłuższej perspektywy) „złotego wieku” jednolitości religijnej 
czasów elżbietańskich, ale początkującego jedynie stan względnego uspokojenia 
waśni religijnych. Znakomita większość Anglików tego czasu akceptowała bowiem 
monarsze zwierzchnictwo nad Kościołem oraz formy liturgiczne określone w Book 
of Common Prayer {Modlitewniku powszechnym), traktowała to jednak raczej jako 
punkt wyjścia koniecznej debaty niż jako spełnienie celu8. Wielu liczyło na to, że 
królowa Elżbieta, choć przy użyciu innych środków, podejmie kierunek wytyczo
ny przez jej siostrę Marię i doprowadzi nie tylko do powrotu do dawnych form 
liturgicznych, ale i do normalizacji stosunków z Rzymem. Gdy w 1570 r. papież 
Pius V ekskomunikował królową i zwolnił poddanych z posłuszeństwa wobec niej, 
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optujący za przywróceniem więzi z Rzymem katolicy znaleźli się w trudnym poło
żeniu, opisanym w szkicu prezentującym ich stanowiska nie tylko w tym okresie. 
Z drugiej strony, uskrajnili antypapieską orientację angielscy protestanci, oceniają
cy Kościół rzymski jako siedlisko zepsucia, skazujący liczące ponad półtora tysią
ca lat tradycje i dokonania tego Kościoła na zapomnienie. Także oni mieli zrazu 
nadzieję, że Elżbieta stanie się „dobrym” lub „bożym” księciem zreformowanego 
„czystego chrześcijaństwa”, że dzięki niej dokona się dzieło ostatecznego porzuce
nia fałszywej tradycji wieków średnich i w pełni zostanie odnowiony Kościół an
gielski tak w sferze doktryny i liturgii, jak i w sferze moralnej9.

9 Hooker wskazuje w przedmowie, że zrazu, poddając się wpływowi oksfordzkiego zwolen
nika konsekwentnej reformacji Johna Rainoldsa (skądinąd brata polemisty katolickiego Williama 
Rainoldsa, autora ważnego dzieła omawianego w szkicu poświęconym stanowiskom katolickim, 
ukrywającego się pod pseudonimem Rossaeus), także optował za stanowiskiem prezentowanym 
przez niechętnych Rzymowi kalwinów; nadmienia jednak zarazem, że od czasu objęcia posa
dy w Tempie jego stanowisko uległo zmianie (Preface). Warto zauważyć, że głosząc kazania 
w Tempie na zmianę z Walterem Traversem, kazania utrzymane w duchu Canterbury, a nie jak 
u Traversa Genewy, Hooker rnusiał się mierzyć z argumentami użytymi przez kaznodzieję pre- 
zbiteriańskiego w Full and Plain Declaration of Ecclestical Discipline and off the Declininge 
off the Churche off England from the same (przeł. T. Cartwright, [Heidelberg] 1574), w dziele 
przynoszącym wizję Kościoła pozbawionego biskupów i jednoznacznie deklarującego koniecz
ność przyjęcia przez Anglię kalwinizmu. Travers, zarzucając Hookerowi zbytnie przywiązanie 
do Rzymu, znajdowane w jego wypowiedziach broniących hierarchiczności Kościoła, apelował 
nawet do królowej; jego skarga, która wywołała replikę Hookera, została jednak odrzucona przez 
Privy Council, a on sam wzywany był do złożenia wyjaśnień (zob. szerzej A. S. McGrade, 
Introduction, s. xvi).

10 Tamże, s. xxx. Tenże autor wskazuje np., że cała księga siódma dzieła Hookera stanowi 
obronę hierarchicznego Kościoła angielskiego.

11 W toku polemik teologicznych i eklezjologicznych swego czasu, Hooker formułował ar
gumenty tak głębokie i poważne, że niektórzy badacze skłonni są twierdzić, iż nie tylko osta-

Wielu anglikańskich duchownych usiłowało jednak dowodzić, że Canterbury 
jest w istocie ośrodkiem położonym między biegunami znajdowanymi w katolic
kim Rzymie i w protestanckich Genewie lub Zurychu, podnosząc, że utrzymanie 
tej pozycji wymaga odrzucenia rozwiązań proponowanych za czasów Edwarda VI 
i Marii Tudor. Via media, eksponowana przez anglikańskich duchownych i bro
niona przez Hookera, którego dzieło traktowane jest przez niektórych badaczy 
jako znaczący głos w polemikach eklezjalno-teologicznych jego czasów10, miała 
uwzględniać zarówno elementy kalwińskie, jak i katolickie tak, by doktryna i li
turgia Kościoła anglikańskiego mogła zostać zaakceptowana przez większość 
Anglików, co nie było zadaniem łatwym w okresie konfliktu między ideami re
formy katolickiej okresu potrydenckiego i purytanizmu, w którym wzmagała się 
tendencja prezbiteriańska, krytyczna wobec anglikańskiego - wzorowanego na 
„papistowskim” - episkopalizmu. Hooker stał się rychło jednym z najbardziej zna
nych apologetów via media i pozycji Kościoła Anglii11, kierującym ostrze krytyki 
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głównie jednak przeciwko kalwińskim purytanom, żądającym dostosowania tego 
Kościoła do wzorca genewskiego* 12. Hooker dezawuował więc bezkrytyczną ak
ceptację autorytetu pism i słów Kalwina, którego skądinąd uznawał za najmądrzej
szego człowieka, jakiego kiedykolwiek posiadał Kościół francuski13. Co więcej, 
negował charakterystyczną dla purytanów tendencję do sekularyzowania tego, co 
nie posiada bezpośredniej sankcji biblijnej: odwoływanie się przez nich do Pisma 
Świętego jako zupełnego i jedynego źródła wiedzy na temat zasad postępowania 
i podstawy doczesnego porządku instytucjonalnego było wedle niego błędem wio
dącym do zapoznania znaczenia tradycyjnego życia korporacyjnego oraz uznania, 
iż Biblia nie tylko przedstawia kazuistyczne normy określające postępowanie czło
wieka, ale także dyktuje ustrój Kościoła, którego z tej racji nie wolno w żadnym 
razie zmieniać. W tym względzie angielscy purytanie, podobnie jak francuscy hu- 
genoci i szkoccy zwolennicy Knoxa, mieli w jego przekonaniu porzucać stanowi
sko Kalwina, głosząc swoistą „bibliolatrię”, skoro negując rolę rozumu naturalnego 
nawet w tych dziedzinach, które ich nauczyciel pozostawiał we władzy intelektu, 
uznawali, iż wyłączny autorytet we wszystkich sferach ludzkiej aktywności przy
znać należy Objawieniu zawartemu w Piśmie14.

tecznie zdołał obronić oficjalny Kościół anglikański przed próbami zdominowania go przez kal
wińskich purytanów, ale także zasłużyć na honor klasyka angielskiej literatury teologicznej. Por. 
np. N. Sykes, Richard Hooker, [w:] Social and Political Ideas of the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries, red. F. J. C. Hearnshaw, Cambridge 1926, s. 64; zob. także H. C. Porter, 
Hooker, The Tudor Constitution and the „via media", [w:] Studies in Richard Hooker: Essays 
Preliminary to an Edition of his Works, red. W. Speed Hill, London-Cleveland 1972, s. 77-116 
oraz W. J. Torrance Kirby, Richard Hooker's Doctrine of the Royal Supremacy, Leiden 1990, 
s. 21 in.

12 W r. 1571 purytanie usiłowali nawet wprowadzić ów postulat pod obrady trzeciego parla
mentu elżbietańskiego; por. szerzej: A. F. Scott Pearson, Thomas Cartwright and Elizabethan 
Puritanism, Cambridge 1925, s. 107 i n. oraz R. Almasy, The Purpose of Richard Hooker's 
Polemic, „Journal of the History of Ideas” 1978, 39, s. 251-270. W. J. T. Kirby, krytykując inter
pretację, którą nazywa „wigowską”, ograniczającą się do analizy politycznych wątków doktryny 
Hookera i nieuwzględniającą kontekstu teologicznego, wskazuje nie tylko na polemiczny cha
rakter Of the Lawes, ale także dowodzi, iż autor tego dzieła jest twórcą swoistej „teologii poli
tycznej” (W. J. Torrance Kirby, Richard Hooker's Doctrine of the Royal Supremacy, s. 17-18).

13 R. Hooker, Preface, [w:] tenże, Of the Lawes..., II.1.
14 Wobec tego, co napisał Hooker, ocenia Kędzierski (określający Hookera mianem filozo

fa humanisty, patrzącego na rzeczywistość z umiarem i rozsądkiem), historyk, któremu tak wie
le zawdzięczamy i dlatego jego słowami pragniemy zakończyć niniejszy tom szkiców, Travers 
i Cartwright ze swoją biblią prezbiteriańską {Księgą dyscypliny), opierającą cały porządek spo- 
łeczno-religijny wyłącznie na woli i głosie Boga w Piśmie Sw., wyglądają na ubogich umysłowo 
i moralnie sekciarzy. Hooker tak wykazał prawdziwą - jego zdaniem - istotę i cel Pisma Sw. : 
objawia ono drogę do zbawienia, czego by rozum sam nie odkrył. Ale tenże rozum spełnia rolę 
niezmiernie ważną, interpretując Pismo Sw. Kościół, tak samo jak każda inna instytucja, usta
nawia swoje prawa w dziedzinach i sprawach Pismem Sw. nie objętych. A Pismo Sw. nie obej
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Istotnie, puiytanie, wśród których największą estymą cieszył się wówczas 
Thomas Cartwright, twierdzili, że Słowo jest jedynym przewodnikiem tak
że w świecie polityki i w odniesieniu do ustroju Kościoła, że określa ono jedno
znacznie ustrój obu wspólnot: doczesnej i duchowej, że zatem królowie i urzędni
cy świeccy, a nie tylko duchowieństwo i wiemi, winni bez reszty podporządkować 
się normom znajdowanym przez duchownych rozpoznających treść Objawienia15. 
Kwestionując racje uzasadniające istnienie episkopatu anglikańskiego przy użyciu 
argumentu, iż jego istnienia nie przewiduje Objawienie, purytanie mierzyli w te
zę o prymacie monarchy Kościoła, uzasadniającym wszak istnienie i rolę podpo
rządkowanej królowi hierarchii kościelnej w państwie16. Spór między anglikanami 
i purytanami miał różne oblicza; polemika z połowy lat 70. XVI w. między puryta- 

muje i nic o tym nie mówi, jakie mają być formy społeczności religijnych tu na ziemi. Stąd rola 
tradycji i prawa świeckiego w rzeczach religii. Tolerancyjny optymizm Hookera, dopuszczający 
różne formy organizacji religijnych, nie pasował do namiętności epoki. Był jednak zapowiedzią 
lepszej przyszłości, ale bardzo jeszcze odległej (J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485-1939,1.1, 
Wrocław i in. 1986, s. 128).

15 Por. N. Sykes, Richard Hooker, s. 63-71 oraz G. Hillerdal, Reason and Revelation in 
Richard Hooker, Lund 1962. W. J. T. Kirby obszernie analizuje polemikę Hookera z Cartwri- 
ghtem {Richard Hooker's Doctrine of the Royal Supremacy, s. 30-91), wykazując, iż zmierzała 
ona do wykazania błędów purytańskiej soteriologii, eklezjologii i chrystologii (tamże, s. 7), zaś 
J. H. M. Salmon stwierdza, że Thomas Cartwright i Walter Travers w wielkiej mierze odtwa
rzali w swych krytykach tezy wypowiadane wcześniej przez francuskich kalwinów; zwłaszcza 
pierwszy z wymienionych, w ataku podjętym przeciwko erastiańskim tezom Johna Whitgifta 
korzystał w 1574 r. z wielu argumentów używanych od dawna przez Francuzów, zwracając 
m.in. uwagę na tworzenie przez nich federacji kongregacji na podstawie Artykułów z Milhau, by 
w ten sposób zabezpieczyć się przed ingerencją monarchy w sprawy ich wspólnoty wyznaniowej 
(J. H. M. Salmon, The French Religious Wars in English Political Thought, Oxford 1959, s. 29- 
-30).

16 Zapowiadany znacznie wcześniej spór między anglikanami i purytanami rozgorzał po 
1585 r. i toczył się nie tylko o „apostolskie źródło” hierarchii kościelnej, ale także o pozycję par
lamentu (lub „króla w parlamencie”) jako organu uprawnionego do określania kanonów doktry
ny wiary, zawartych wszak - przynajmniej w pewnej mierze - w powstałych za Elżbiety Book 
of Common Prayer i Articles of Religion. Spór, który należał do istotnych elementów polemik 
poprzedzających wybuch wojny domowej za Stuartów, interpretowany jest niekiedy jako spór 
między zwolennikami wolności religijnej, żądającymi zaniechania przez prawodawcę wkracza
nia w relację jednostki do Boga (purytanie) oraz zwolennikami trwania ładu politycznego, wy
magającego uzasadnienia religijnego, jednak spychanego do roli instrumentu w rękach tych, na 
których ciążyła powinność jego strzeżenia (anglikanie); innymi słowy: między tymi, którzy mie
li właściwe chrześcijanom „poczucie religijne” i dlatego akcentowali istnienie „podwójnej lojal
ności”, względem Boga i względem władcy politycznego, wymagając od tego władcy uznania 
sfery wolnej od jego ingerencji, oraz tymi, którzy czynili religię jedynie funkcją ładu polityczne
go, negując wspomniane przeświadczenie, identyfikując Kościół ze Wspólnotą (jak Whitgift) lub 
wprost poddając drugiej pierwszy (jak Bilson) i zbliżając się tym samym do erastiańskiej wizji 
Hobbesa; do grona drugich, a nie pierwszych zalicza się Hookera, o czym winniśmy pamiętać, 
przystępując do analizy jego myśli (zob. w szczególności J. W. Allen, A History of Political 
Thought in the Sixteenth Century, London 1941, s. 178-179).



Zakończenie 599

ninem Cartwrightem i anglikaninem Whitgifłem, który został w 1583 r. arcybisku
pem Canterbury, toczyła się nie o to, czy można stosować prawo oporu (o którym 
przeciwko panującej katoliczce pisał w 1554 r. Ponęt), ale czy istnieją odrębne sfe
ry: duchowa i świecka, których zwierzchnicy nie powinni wkraczać w sąsiednią 
dziedzinę. Argumenty używane w tym sporze przez purytanów nie były czerpane 
z dualistycznej propozycji św. Gelazego I, papieża końca V w., lecz miały walor 
nowożytny, odwoływały się raczej do typowych np. dla francuskich hugenotów tez 
o dobrowolnym łączeniu się jednostek w zbór wyznaniowy i tworzeniu przez „sto
warzyszenie prywatne” własnych struktur i norm bez ingerencji ze strony zwierzch
nika świeckiego. Anglikanie protestowali przeciwko takiemu ujęciu: Whitgift 
utrzymywał, że władca świecki musi kontrolować „zewnętrzne rządy i zachowa
nia” każdego Kościoła działającego na terenie królestwa, nie może być bowiem 
dwóch władz w społeczności tworzącej w rzeczywistości jedną wspólnotę, bo w ra
zie sporu między jakimikolwiek grupami wewnątrz niej ktoś rnusiał podyktować 
ostateczne rozstrzygnięcie. Anglikanin konkludował, że władca świecki winien być 
jedną głową dwóch hierarchicznych struktur we wspólnocie: kościelnej (lub ko
ścielnych) i politycznej, zbliżając się w ten sposób do stanowiska erastiańskiego 
albo - w słabszym sformułowaniu - gallikańskiego, dopuszczających ingerencję 
władcy świeckiego w dziedzinę organizacji wspólnot wiernych na terenie kraju, 
a nawet jego wpływ na obsadę ich godności. Tym samym jednak nie przyjmował 
on wizji, która - jak się wydaje - bliska była nie tylko Hookerowi, ale także wspo
minanym w innym szkicu Bilsonowi (autorowi True Difference between Christian 
Subjection and Unchristian Rebellion z 1586 r., w którym przekonywał, że hugeno- 
ci walczyli przeciwko Gwizjuszom i bronili się przez katolickimi prześladowania
mi, natomiast nie sprzeciwiali się politycznemu władcy) i Bancroftowi (autorowi 
Dangerous Positions i Survey of the Pretended Holy Disciple z 1593 r., dostrze
gającemu niebezpieczeństwo anarchii wpisane w nieodróżniane przezeń koncepcje 
nie tylko francuskich protestantów, ale także Ponęta, Goodmana, Gilby’ego i Car- 
twrighta); wizji, której podstawy wypracowali w okresie wojen religijnych, a po 
upadku tendencji irenicznych francuscy „politycy”, uznający podział sfer i doma
gający się jedynie lojalności politycznej wobec władcy nieuprawnionego do ingero
wania w sprawy wspólnot wyznaniowych. Okazywało się, że wbrew erastiańskim 
pretensjom arcybiskupa Canterbury Johna Whitgifła możliwy jest stan, w którym 
protestanci cieszyć się będą tolerancją wyznaniową, pozostając lojalnymi poddany
mi politycznego władcy, o czym pouczał już związany z grupą „polityków” Bodin. 
Tenże Bodin wskazywał jednak na niebezpieczeństwo czyhające tak ze strony „pa- 
pistów”, jak i kalwinistów, zapewniających o granicach swych żądań w oddzieleniu 
sfer, w istocie jednak pretendujących do narzucenia sferze politycznej zwierzch
nictwa kościelnego (kalwiniści mieli jednak wprowadzać w miejsce papieża „ko
lektywnego zwierzchnika”)17. Jak ujrzymy, zdaniem Hookera niebezpieczeństwo to 

17 J. H. M. Salmon, The French Religious Wars..., s. 30-31.
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ujawniał kalwiński traktat Vindiciae contra tyrannos, popularny nie tylko w środo
wisku hugenotów, zamieniający pretensje radykałów religijnych w tezę o zwierzch
nictwie ludu, kwestionującą legitymację władców dziedzicznych18, usprawiedli
wiającą prawo, a nawet powinność aktywnego oporu przeciwko władcy ciążącą na 
wszystkich chrześcijanach, nieznajdowaną przez anglikanów w tekstach biblijnych, 
które uzasadniały powinność bezwzględnego posłuszeństwa.

18 Choć w innym obszarze, analogiczny kierunek miały w przekonaniu Hookera koncepcje 
kongregacjonalistów, dążących do zniesienia jedności Kościoła i odsunięcia groźby wpływania 
przez zwierzchnika politycznego na wspólnoty wiernych.

19 R. Hooker, Preface, I1I.4. Na pokrewieństwo doktryny Hookera z dziełem Marsyliusza 
z Padwy zwracają z kolei uwagę badacze akcentujący jej niespójność; zob. C. W. Previté- 
-Orton, Marsilius of Padua, „Proceedings of the British Academy” 1935, 21, s. 32 oraz 
H. F. Kearney, Richard Hooker: A Reconstruction, „Cambridge Journal” 1952, 5, s. 300-311, 
a także P. Munz doszukujący się u Hookera tendencji woluntarystycznych i erastiańskich bli
skich tworzącemu pół wieku później Thomasowi Hobbesowi (P. Munz, The Place of Hooker..., 
s. 87).

20 O zależności refleksji Hookera od nauczania Akwinaty przekonują zwłaszcza d’Entre
ves (The Medieval Contribution to Political Thought..., rozdz. 5 i 6), P. Munz (The Place oj 
Hooker..., passim), J. S. Marshall (Hooker and the Anglican Tradition, London 1963, rozdz. 
VIII) oraz P. Lake (Anglicans and Puritans? Presbyterianism and English Conformist Thought 
from Whitgift to Hooker, London 1988, s. 226); krytyczni wobec tej interpretacji są nade 
wszystko Cargill Thompson (zwłaszcza w artykule The Philosopher of the „Politic Society"), 
eksponujący zależność jego refleksji od „oryginalnego” Arystotelesa i Johna Whitgifta, oraz 
Robert K. Faulkner (Richard Hooker..., zwłaszcza s. 61-62), kojarzący ją z Arystotelesem 
i... św. Augustynem. Zob. interesującą dyskusję na temat rozmaitych interpretacji prawnona- 
turalnej koncepcji Hookera pióra Damiana Grace’a Natural Law in Hooker's „Of the Law oj 
Ecclesiastical Polity”, „The Journal of Religious History” 1997, 21, 1, s. 10-21.

„Biblijny radykalizm” hugenotów i purytanów, uzasadniający wspomnianą po
winność w oparciu o teorię umowy między ludem jako pierwotnym suwerenem 
i władcą, na którego lud ceduje swą władzę, stał się przedmiotem szczególnego 
namysłu Hookera, uzupełniającego argumentację biblijną rozważaniami zapoży
czonymi od racjonalistycznych myślicieli późnego średniowiecza. Choć często 
powoływał się on na autorytet epistemiczny Kalwina, zbijającego racje monarcho- 
machów dopuszczających aktywny opór, to z pewnością bliższa mu była argumen
tacja filozofów scholastycznych, którzy eksponowali znaczenie rozumu naturalne
go zwłaszcza w sprawach politycznych i eklezjalnych19.

2. Korzystając w wielkiej mierze z systemu wypracowanego przez św. Tomasza 
z Akwinu20, Hooker wskazał na znaczenie metafizyki jako fundamentu refleksji po
litycznej. Bóg, Stwórca wszechrzeczy, był dlań nie tylko źródłem istnienia całego 
Universum, ale także autorem porządku normatywnego określającego treść tego, co 
stworzone. Świat raczej jest kosmosem niż chaosem, zmierza do właściwego sobie 
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celu, a każdy cel partykularny okazuje się co najwyżej środkiem prowadzącym ku 
celowi dalszemu, ostatecznie zaś ku najwyższemu celowi, jakim jest Bóg, jako do
bro samo w sobie w żadnym razie niemogący być środkiem służącym innemu celo
wi. Teleologiczną orientację kosmosu zapewnia „kierujące ku dobru” prawo21, któ
rego treść określił sam Bóg i które w pewnym sensie jest Nim samym22. Ten rodzaj 
prawa, określającego działania Boga i wszystkich rzeczy przezeń stworzonych, 
uznany za źródło wszystkich innych norm23, określał Hooker (prawdopodobnie za 
Akwinatą) mianem „prawa wiecznego”, określającego porządek tworzenia i dzia
łania Universum. Wbrew z jednej strony nominalizmowi, z drugiej zaś woluntary
zmowi, często przyjmowanym przez myślicieli protestanckich, Hooker twierdził, 
że prawo wieczne nie jest ekspresją arbitralnej woli Boga, lecz zespołem racjonal
nych, niezmiennych norm24, kierujących wszystkie rzeczy ku Bogu; że wszystkie 
akty Boga są zarazem rozumne i dobre, a swą „rozumną dobroć” ujawnia On w po
staci różnorodnych norm określających działanie stworzenia25.

21 R. Hooker, Of the Lawes..., 1.8.4.
22 Tamże, 1.2.2.
23 Tamże, 1.2.4 i VI. 1.3, 1.4.
24 Tamże, 1.2.4 i 2.5 oraz 1.3.4.
25 Tamże, 1.2.4 oraz 1.11.2.
26 Tamże, 1.3.1.

Hooker odróżniał jednak dwie kategorie prawa wiecznego, wskazując, iż 
„pierwsze” określa działania samego Boga, gdy „wtóre” porządkuje poszczególne 
fragmenty stworzenia podtrzymywane w istnieniu przez Stwórcę wedle odwiecz
nych warunków normatywnych określonych w momencie ich kreacji. W jego prze
konaniu „wtóre prawo wieczne” odnosi się do wszystkich bytów stworzonych, po
dzielonych na wiele gatunków i rodzajów, wyznaczając ład normatywny zarówno 
dla stworzeń nieożywionych, jak i ożywionych, poddanych różnie nazywanym 
systemom prawnym. Prawo naturalne, kluczowa kategoria w refleksji politycznej 
Hookera, jest zespołem powinności spełnianych nieświadomie i bezwolnie przez 
stworzenia nieracjonalne, określających jednak również zachowania stworzeń ro
zumnych, poddanych z jednej strony normom ujawnianym przez rozum natural
ny (stąd prawo naturalne jako „prawo rozumu”), z drugiej zaś - na podobieństwo 
aniołów podlegających „prawu niebieskiemu” (celestial law) - związanych norma
mi „prawa nadnaturalnego” (Bożego), poznawanego dzięki Objawieniu26. Także 
„prawo ludzkie” ma za punkt odniesienia „wtóre prawo wieczne”, ponieważ usta
nawiane jest przez człowieka, który korzystając ze swych naturalnych władz po
znawczych, zdolny jest je rozeznać jako racjonalne. Nawet jednak przypadek, gdy 
normy stanowione przez upadłe stworzenie rozumne negują zasady „wtórego pra
wa wiecznego”, nie jest w stanie usunąć fundamentalnej racjonalności stworzenia, 
a to z racji niemożliwości zamienienia kosmosu w chaos, zmiany istoty samego 
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Boga, naruszenia „pierwszego prawa wiecznego”27. Zdaniem Hookera człowiek, 
podobnie jak każde stworzenie, wpisany jest w teleologicznie zorientowany po
rządek wszechrzeczy i dlatego zmierza do osiągnięcia doskonałości28, spełnialnej 
jednak w formie najbardziej wysublimowanej, duchowej, dzięki łasce Boga umoż
liwiającej przekroczenie upadłości naturalnej będącej konsekwencją grzechu pier
worodnego29. Skoro człowiek realizuje się w dwóch wymiarach, jako istota ciele
sna i duchowa zarazem, to zmierzając do doskonałości, winien spełniać powinności 
dyktowane tak przez prawo nadnaturalne i naturalne, jak i przez normy wprowa
dzane przez różne autorytety decydujące o treści prawa politycznego, prawa ko
ścielnego i prawa narodów30.

27 Por. N. Sykes, Richard Hooker, s. 71-72; R. Hooker, Of the Lawes..., 1.3.1.
28 R. Hooker, Of the Lawes..., 1.8.1; 1.11.4 oraz 1.7.6.
29 Tamże, 1.12.1 i 12.3 oraz 1.15.2.
30 Tamże, 1.16.5. Interesujące uwagi na ten temat kreśli D. B. Forrester w artykule Richard 

Hooker pomieszczonym w pracy zbiorowej pod red. L. Straussa i J. Cropsey’a History of 
Political Philosophy, Chicago 1972, s. 331-336.

31 D. Grace, Natural Law in Hooker ’s „ Of the Law of Ecclesiastical Polity ", s. 12.
32 R. Hooker, Of the Lawes..., 1.13.2; 1.14.5 oraz II.8.5.

Komplementarność obu wymiarów spotykających się w człowieku decydowała 
o tym, że wszystkie „poziomy normatywne”: „oba” prawa wieczne, prawo stosu
jące się do aniołów (celestial law), prawo objawione przez Boga i prawo naturalne 
z jednej strony, prawo ludzkie stanowione przez człowieka i normy zwyczajowe, 
„zbiegały się” w nim jako reguły racjonalne, mogły być poznane lub przynajmniej 
„uchwycone” przez jego umysł, zdolny do rozeznania tego, co jako racjonalne nie 
może być wewnętrznie sprzeczne, a co - mając ostateczne źródło w rozumności 
samego Boga - ostatecznie od Niego jako niearbitralnego jednak prawodawcy 
ma pochodzić31. Ta zdolność przyrodzonego ludzkiego umysłu do rozeznania lub 
„uchwycenia” niesprzeczności porządków normatywnych sprawiała jednak, że po
przestawanie na treściach objawionych jawiło się Hookerowi jako zasadniczy błąd 
w rozumowaniu purytanów. Skoro powinności moralne i polityczne odnajdywane 
przez ludzki rozum bez pomocy Objawienia stale towarzyszyły normom objawio
nym32, to purytanie błędnie uznawali, iż jedyny system niezmiennego prawa można 
odnaleźć w Biblii, w Słowie Boga, jak wszyscy woluntaryści błędnie kojarzyli bo
wiem niezmienną celowość prawa z autorytetem arbitralnego Boga-prawodawcy, 
a nie z niezmiennym dobrem samym w sobie i samą w sobie sprawiedliwością.

Hooker usiłował odkryć korzenie owego błędu i uniknąć go dzięki podkreśle
niu różnic dzielących niezmienne prawo naturalne od zmiennych praw pozytyw
nych, dostosowywanych jednak przez ludzki umysł przyrodzony do niezmiennych 
wzorców normatywnych. Uznał, że kryterium niezmienności/zmienności praw wy
znacza ich charakter; niezależnie od tego, czy ich twórcą był Bóg czy człowiek, 
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zmiana jest możliwa, o ile charakter przydany normom w chwili ich stanowienia 
dopuszczał taką ewentualność33. Prawa pozytywne mogą się zmieniać zależnie od 
warunków, w jakich żyją narody; dotyczy to zwłaszcza tak zwanych „praw czy
sto ludzkich”, tworzonych w oparciu o doświadczenia gromadzone przez daną 
wspólnotę, a dotyczących na przykład dziedziczenia własności w oparciu o zasa
dę primogenitury34. Już jednak „prawa ludzkie mieszane”, wyprowadzające reguły 
postępowania z prawa naturalnego, nie posiadały podobnego waloru, gdyż przyda
wały jedynie sankcję kamą powinnościom, które stwierdza jedynie, a nie ustanawia 
ludzki rozum przyrodzony; powinnościom, które człowiek respektuje „od zawsze” 
dzięki rozumowi będącemu światłem dla oczu, a wiążącemu wolę nawet mimo 
upadłości intelektualnej człowieka35.

33 Tamże, IV. 14.1.
34 Na dopuszczaną przez Hookera zmienność prawa, którego różne rodzaje nie dość jedno

znacznie omawia, zwraca szczególną uwagę S. L. Collins, podkreślając, że ujęcie to odróżniało 
go i od statycznego podejścia przyjmowanego przez purytanów (stałość i bezwzględność pra
wa objawionego), i od tradycyjnego ujęcia hierarchicznego ładu wszechrzeczy (S. L. Collins, 
From Divine Cosmos to Sovereign State..., s. 91-96). O ile możemy zgodzić się z pierwszym 
kierunkiem polemik Hookera, o tyle co do drugiego winniśmy wprowadzić zastrzeżenie, że eks
ponowanie przez niego zmienności prawa miało wyraźnie zastrzeżone granice, związane nie 
tylko z rozmaitymi rodzajami prawa, ale także ze wskazywanym przez Hookera niebezpieczeń
stwem podejmowania zbyt często decyzji o wprowadzeniu nowych norm.

35 Faulkner, zwracający uwagę na znaczenie, jakie każdy chrześcijański myśliciel winien 
wiązać z następstwami grzechu pierworodnego, wyraźnie dążący do wykazania bliskości stano
wiska Hookera i podejścia właściwego purytanom, przekonuje, że anglikański autor zmuszony 
jest uznać, iż upadły intelektualnie umysł ludzki musi zostać wsparty przez łaskę, by dokonywać 
adekwatnych poznań. Ustalenia Faulknera, eksponujące ponadto spekulatywny raczej niż prak
tyczny wymiar ludzkiego rozumu, stanowią fragment jego krytycznego podejścia do interpreto
wania Hookera wobec stanowiska arystotelesowsko-tomistycznego (R. K. Faulkner, Richard 
Hooker..., zwłaszcza s. 73-75).

36 Wbrew temu, F. Raab zwraca uwagę na istnienie wielu elementów „realistycznej” re
fleksji Machiavellego w doktrynie Hookera, w tym w sposobie ujęcia religii i Kościoła jako 
czynników mających walor jedynie „czysto utylitarny”, niezwiązany z traktowaniem rzeczywi
stości polityczej jako elementu szerszego ładu normatywnego (F. Raab, The English Face of 
Machiavelli. A Changing Interpretation 1500-1700, London 1964, s. 62-66). Innego zdania jest 
A. S. McGrade, który zwraca uwagę, że w piątej księdze swego dzieła Hooker podejmuje kryty
kę tendencji kojarzonej z wystąpieniem Machiavellego, wskazując na wielkie znaczenie religii 
jako podstawy wszelkich cnót decydujących o trwałości ładu politycznego, na rolę modlitwy, 
udziału w nabożeństwach i przyjmowania sakramentów, a zarazem na kluczową pozycję hie
rarchów Kościoła, których rola ma nie tylko walor wieczysty, ale i doczesny (A. S. McGrade, 
Introduction, s. xix-xxi); zob. także rozdz. LXXIX Of the Lawes...

3. Rozwijając koncepcję prawa naturalnego jako zrównanego z „prawem ro
zumu” wiążącego wszystkich ludzi niezależnie od wyznania36, Hooker uznał, że 
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prawo to obowiązuje zarówno w stanie poprzedzającym upadek człowieka, jak 
i w stanie wyprzedzającym moment pojawienia się władzy, a zatem w stanie przed- 
politycznym, zwanym także stanem naturalnym. Obowiązywanie prawa nie było 
jednak równoznaczne z jego respektowaniem, skoro w momencie grzechu i po jego 
popełnieniu wola człowieka wyzwoliła się spod władzy rozumu. Ułomności czło
wieka, jego możliwej nieracjonalności towarzyszy jednak stale potencjalna rozum
ność, która sprawia, że mimo zakłóceń, a zgodnie z pierwszym i wtórym prawem 
wiecznym, człowiek spełnia to, czego wymaga od niego natura. Jego upadłość staje 
się swoistym „wyzwaniem” dla rozumu przyrodzonego, uzdalniającego do świado
mego odróżniania dobra od zła, tego, co zgodne z prawem wiecznym od tego, co 
z prawem tym sprzeczne, tego, co prawe od tego, co nieprawe. Przynajmniej poten
cjalnie czynna rozumność człowieka decyduje o tym, że rzeczywistości, jaka poja
wiła się w wyniku grzechu nie można traktować w kategoriach bezgranicznego zła, 
zupełnego bezprawia i normatywnej pustki, bo także w tym stanie dyktuje rozwią
zanie prawo poznawane przez przyrodzony ludzki umysł37 38. Zdaniem Hookera, pra
wo to obejmuje przecież wszystkie te rzeczy, które ludzie dzięki władzy naturalnego 
rozumienia z pewnością rozpoznają (a w każdym razie są w stanie rozpoznać) jako 
coś, co [...JjesZ dobrym lub złym. Wszyscy ludzie związani są tym prawem w spo
sób absolutny i dlatego niepodobna mówić, by posłuszeństwo mu mogło być pozo
stawione wyborowi wolnej woli człowieka; jeśli bowiem ludzie w sposób naturalny 
rozpoznają racjonalne prawo, to winni podporządkować wszystkie swoje działania 
określanym przez nie powinnościom*.

37 Argumentowanie na rzecz podobieństwa ujęć Hookera i Augustyna załamuje się już 
w tym miejscu: o ile dla Augustyna zdolności przyrodzonego umysłu człowieka nie wystarczały 
do „przełamania” stanu anarchii będącego skutkiem Upadku, o tyle u Hookera pozwalają one 
stan ten przekroczyć.

38 R. Hooker, Of theLawes..., 1.14.2, IV.14.1 oraz II. 5.7 i 5.1.
39 Tamże, 1.10.4.

Biorąc pod uwagę ów związek naturalnego rozumienia i woli, można byłoby 
uznać, iż nie jest wykluczony stan, w którym wszyscy ludzie, powodujący się pra
wem rozumu, byliby szczęśliwi i nie potrzebowaliby rządu39. Po grzechu jednak 
możliwość taka już nie istnieje i to zarówno ze względu na ujawnienie się niedo
skonałości człowieka, jak i w następstwie reakcji sprawiedliwego Boga na akt nie
posłuszeństwa. Rozum podpowiada jednak rozwiązanie, które uwzględnia koniecz
ność istnienia wspólnoty z władzą ją porządkującą. Życie wspólnotowe istniejące 
w stanie poprzedzającym grzech jest wymaganiem prawa naturalnego, które rozpo
znaj e ludzki rozum, prawa jednak odnoszącego się - jak u Akwinaty - do skłonno
ści gatunkowych człowieka wyprzedzających jego świadomość. Z uwagi na to, że 
wśród tych skłonności jest i ta, która sprawia, że każdy człowiek dąży do współ
życia z innymi, człowiek po Upadku korzystając z intelektu, odkrywa naturalną
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konieczność istnienia władzy mającej ostatecznie Boską, a nie ludzką prowenien
cję40; władzy, która ma chronić skłonności właściwe człowiekowi, jego gatunkową 
racjonalność, stojąc na straży powszechnie wiążącego prawa41 42. Hooker twierdził 
więc, iż powołanie rządu było dobrowolnym, świadomym aktem wspólnoty, dzia
łającej zgodnie z nakazem prawa naturalnego. Stwarzając ludzkość, Bóg miał ją 
pierwotnie wyposażyć w pełnię władzy kierowania sobą w tych społeczeństwach, 
które wybierały życie; człowiek, który rodził się panem siebie samego, mógł jednak 
stać się sługą innego człowieka; władza zaś, którą pierwotnie posiadały całe spo
łeczeństwa, mogła zostać przeniesiona na wielu, kilku lub jednego, którym podlegli 
są wszyscy pozostali41.

40 Można byłoby rzec, że wbrew przypomnianemu powyżej stanowisku Faulknera, Bóg 
uobecnia się w stanie po grzechu nie tyle przez łaskę, ile przez obecność w ludzkim umyśle Jego 
ostatecznie rozumności ujawniającej się w postaci gatunkowych skłonności powodujących czło
wiekiem, określających również jednak treść jego umysłu (jako skłonności rozpoznanych przez 
przyrodzony umysł kierujący wolą).

41 Zwracając uwagę, że dzieło Hookera ogniskuje się wokół idei prawa, A. S. McGrade gło
si, nie uzasadniając bliżej swego stanowiska, że Hooker jest jednym z pierwszych autorów, któ
rzy używali kategorii „prawo natury " w nowożytnym sensie prawa fizycznego, przeciwstawiając 
się tym samym koncepcjom stoickiej i średniowiecznej (także zresztą wykorzystywanej), traktują
cym prawo natury jako zbiór powszechnie obowiązujących zasad moralnych (A. S. McGrade, 
Introduction, s. xxii).

42 R. Hooker, Ofthe Lawes..., VIII.2.5.
43 W. D. J. Cargill Thompson, The Philosopher of the „Politic Society”..., s. 44-45; 

tezę tę głosili przed Thompsonem J. W. Allen (A History of Political Thought..., s. 193-194) 
i C. Morris (Political Thought in England. Tyndale to Hooker, Oxford 1953, s. 188).

Prawo naturalne, choć wymagało łączenia się z innymi i powoływania wspól
notowych władz, nie określało jednak formy rządu, pozostawiając jej wybór woli 
danej społeczności. Na pytanie: kto wyboru tego dokonuje, Hooker odpowiadał po
dobnie jak niektórzy przynajmniej przedstawiciele katolickiej szkoły z Salamanki 
- w każdym społeczeństwie władza należy pierwotnie do wspólnoty traktowanej 
jako całość, a nie zbiór jednostek; zgoda wszystkich, a nie każdego, jest jedynym 
sposobem oddania się ich pod panowanie władcy i określenia formy jego panowa
nia43. Zgoda wyrażana przez wspólnotę, traktowaną w kategoriach „korporacyjnej 
jedni”, wpisana jednak była w kontekst teleologiczny: ustanawiani przez wspólnotę 
władcy winni działać wyłącznie dla dobra wspólnego, które wymaga nie tylko roz
dzielania potencjalnie nieracjonalnych jednostek, ale i wychowywania obywateli 
ku współdziałaniu.

Wynikające z naturalnej konieczności istnienie społeczeństwa i władzy, któ
rej formę określa wspólnota, przenosząc na władcę posiadaną pierwotnie władzę, 
to przesłanki dalszych rozważań Hookera na temat prawa wspólnot politycznych. 
Społeczeństwa polityczne nie mogą trwać bez rządu, ten zaś nie może istnieć in
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aczej, jak tylko w oparciu o szczególnego rodzaju prawo, na mocy którego został 
powołany do życia44. Prawo wspólnoty jest duszą ciała politycznego, którego części 
ożywia, spaja ze sobą i umacnia w poczynaniach, jakich wymaga od nich dobro 
wspólne45. Tak rozumiane prawo wspólnoty określa rozumne, zgodne z treścią czło
wieczeństwa wybory podejmowane przez jednostki; w państwie rządzonym przez 
tyrana wyłącznie wedle jego woli i kaprysu pojawia się w tym względzie poważ
ne zagrożenie: skoro brak w nim wyraźnie określonego systemu prawa czerpiące
go swą siłę ze zgody wspólnoty, to - wniosek niezwykle radykalny - niepodobna 
wręcz mówić o istnieniu jakiegokolwiek ładu normatywnego, bo rozumność (jak 
się jednak wydaje kojarzona z ustanowionym przez Boga porządkiem gatunków, 
realizującym się - jak u Fortescue - w „chceniu” zdecydowanej większości jed
nostek lub wręcz ludu) zostaje zaprzepaszczona. Hooker mówi otwarcie, iż z mocy 
prawa naturalnego (któremu Bóg podporządkował całe stworzenie) legalna wła
dza tworzenia prawa dla całego społeczeństwa politycznego [...] może należeć 
tylko do tego, kto posiadł dar bezpośrednio i osobiście od Boga albo do tego, kto 
swój osobisty autorytet wyprowadził ze zgody poddanych46. W istocie, prawa nie- 
oparte na tego rodzaju przyzwoleniu lub zgodzie poddanych w ogóle nie są prawa
mi47. Przyzwolenie to może być jednak wyrażone w różny sposób: bezpośrednio 
(za pomocą głosu lub znaku) albo pośrednio, przez pełnomocników lub przedsta
wicieli, choćby tych, którzy reprezentują wspólnotę, zasiadając w parlamencie. 
Najważniejszą formą pozostaje jednak dla Hookera zgoda „przez przystąpienie”, 
dokonujące się na mocy właściwego danej wspólnocie zwyczaju, tradycji społe
czeństwa korporacyjnego48.

44 R. Hooker, OftheLawes...,UOA.
45 Tamże.
46 Tamże, 1.10.8.
47 Tamże.
48 Tamże.
49 Tamże, Preface, 5.2.

4. Zwyczaj i tradycja to elementy wprowadzające nas w nadzwyczaj istotny dla 
Hookera kontekst angielskiej konstytucji. Z wcześniejszych rozważań wynikało, że 
władza będąca pierwotnie z mocy prawa naturalnego w posiadaniu całej wspólno
ty powstałej w sposób spontaniczny i przez nikogo niezaprojektowany, cedowana 
jest na tego (lub tych), którzy powołani zostali do sprawowania władzy politycznej 
w formie ustrojowej określonej przez „rozum wspólnoty”49. Poszczególne wspól
noty określić mogą różne formy rządu; wprawdzie ustrój monarchiczny spotyka
ny jest najczęściej i traktowany w swej treści jako analogiczny względem władzy 
ojcowskiej, nie znaczy to jednak, iżby za tą formą przemawiało prawo naturalne 
albo by posiadała ona Boską proweniencję. Prawo Boże nie mówi o tym, by świat 
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chrześcijański miał być rządzony przez monarchów50, twierdził Hooker, przekonu
jąc, że królowie często przemieniają się w tyranów, życie pod ich władzą staje się 
powodem wielu ludzkich cierpień5', a wspólnota zmuszona jest zmieniać formy rzą
du. Dostrzegając groźbę znieprawienia ustroju monarchicznego i odrzucając tezę 
o Boskiej proweniencji tej formy rządu, przyjmowaną przez zwolenników doktry
ny Boskiego uprawnienia królów (w tym przez wspomnianego Saravię), Hooker 
akcentował tym mocniej przywiązanie do monarchii konstytucyjnej52, zaś jego 
odpowiedzi na pytania o źródło ograniczeń monarchy, konsekwencje przełamania 
granic prerogatyw królewskich i instytucje uprawnione do określania ich brzmienia 
były ważnym głosem w polemikach toczonych nie tyle w Anglii elżbietańskiej, ile 
w drugiej połowie kolejnego stulecia.

50 Tamże, VIII.2.7.
51 Tamże, 1.10.5.
52 Tamże, VII.2.1.
53 Tamże, 1.10.3. F. J. Shirley twierdzi nawet, że choć Hooker rozwija wiele wątków wpro

wadzonych do myśli angielskiej przez Thomasa Smitha i Petera Wentwortha z jednej strony, 
z drugiej zaś przez katolickich polemistów Williama Allena i Roberta Personsa, to jest on jednak 
pierwszym Anglikiem, który w sposób systematyczny ujął ideę umowy społecznej jako historycz
nej i prawnej podstawy państwa (F. J. Shirley, Richard Hooker and Contemporary Political 
Ideas, s. 96).

54 R. Hooker, OftheLawes..., VI1I.2.11.

Wspominaliśmy już o tym, że zdaniem autora The Laws of Ecclesiastical Polity 
forma rządu, a zatem także ustrój monarchiczny, wprowadzana jest zasadniczo 
przez całą wspólnotę ujawniającą wolę przejścia do stanu politycznego, stanu zor
ganizowanego życia społecznego53. Zazwyczaj, gdy nie dokonuje się bezpośrednia 
ingerencja Opatrzności, zarówno legitymacja władcy, jak i granice jego władzy 
określane są w „pierwotnym porozumieniu” wspólnoty z królem i do nich należy 
sięgać, by odnaleźć obszar władzy przyznanej królowi. Teza teoretycznie prosta ro
dziła jednak w praktyce liczne problemy, nie było bowiem dostępnego wszystkim 
aktu precyzyjnie ustalającego brzmienie postanowień pierwotnego porozumienia, 
a należało również uwzględnić konsekwencje intelektualnej i moralnej upadło
ści człowieka. Zdając sobie z tego sprawę, Hooker uwzględnił znaczenie trwają
cej także w Anglii elżbietańskiej dyskusji o dwóch konkurencyjnych systemach 
prawnych: pisanym i zwyczajowym, rzymskim i common law. Stwierdził, że dla 
ustalenia granic władzy, winniśmy sięgać nie tylko do artykułów pierwotnego po
rozumienia, bo mimo znajomości niektórych spośród nich, większość umyka naszej 
wiedzy, ale do postanowień, które w późniejszym okresie przyjmowane były w spo
sób swobodny i bez stosowania przymusu, uszczegółowiając warunki pierwotne za 
pośrednictwem praw pozytywnych albo milczącego przyzwolenia ujawniającego się 
dzięki zwyczajom wymykającym się ludzkiej pamięci54. Władzy króla nie określał 
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zatem wyłącznie „źródłowy kontrakt”; jej treść regulowały także późniejsze nor
my, kształtujące się w długim, przez nikogo świadomie nieprojektowanym proce
sie, w którym tradycje, zwyczaje i wspólnotowe wzorce zachowań ukazywały swój 
konstytutywny charakter. Wedle Hookera, teraźniejszość może jedynie dokonywać 
interpretacji przeszłości, nie może jednak jej znosić ani w radykalny sposób zmie
niać, gdyż nie jest władna obalić warunków pierwotnego porozumienia (ale tylko 
takiego, nie spełniającego roli precedensu ani nie ponawianego przy każdoczesnej 
obsadzie godności władcy świeckiego) ani zakwestionować zakumulowanej mądro
ści praktycznej przeszłych generacji. Pokolenia teraźniejsze winny kontynuować 
i wzbogacać dziedzictwo przeszłości, nie są zatem uprawnione do tworzenia nowej 
rzeczywistości, w szczególności zaś do kreowania nieznanego dotąd systemu nor
matywnego55; są one związane normami właściwymi pokoleniom wcześniejszym56, 
które nawiązują do postanowień zawartych w porozumieniu pierwotnym, przeno
szącym władzę ze wspólnoty na króla i warunkującym jego relację do wspólnoty57.

55 Odmiennego zdania wydaje się być Collins, który omawia problem umowy społecznej 
u Hookera, jakby istotnie dotyczyła ona każdego kolejnego pokolenia, a nie li tylko „pierwotne
go porozumienia”. Wskazuje bowiem, że zdaniem Hookera ludzie nie tylko dobrowolnie pod
porządkowują się zwierzchnikowi, z którym nawiązują umowę, ale także że pierwotnie każdy 
człowiek powodował się jedynie interesem własnym (S. L. Collins, From Divine Cosmos to 
Sovereign State..., s. 94). Bardziej wyważoną interpretację przedstawia A. Cromartie wskazując, 
że w On the Lawes... można odnaleźć zarówno tezę o skłonności przyrodzonej ludzi do współ
życia z innymi, jak i sugestię, iż przystępują oni dobrowolnie, niejako arbitralnie decydując się 
na ów akt, niepowodowani żadną skłonnością (A. Cromartie, Theology and Politics in Richard 
Hooker's Thought, „History of Political Thought” 2000, 21, s. 43-44). Wydaje się jednak, że naj
bardziej poprawna jest przedstawiona przez nas interpretacja myśli Hookera w duchu powino
wactwa z arystotelesowsko-tomistycznym dziedzictwem. Nie zmienia tego zdania nawet uwaga 
Cromartie’go, iż chociaż Hooker przejmuje etykę arystotelesowską, to nie naśladuje jego myśli 
politycznej; wspominany autor argumentuje bowiem, że Hooker, wbrew Arystotelesowi (a rów
nież, co w tym kontekście jeszcze ważniejsze, przeciwko św. Tomaszowi), nie sądził, iżby czło
wiek był „zwierzęciem politycznym”, gdyż uznawał, że aktywność w świecie politycznym jest 
jedynie środkiem prowadzącym ku celowi przekraczającemu wymiar polityczny (tamże, s. 55).

56 Dzięki temu, że korporacje są nieśmiertelne - pisał Hooker - akt wspólnoty politycznej 
dokonany przed pięciuset laty obowiązuje nadal tych, którzy obecnie wchodzą w skład tego 
samego społeczeństwa (R. Hooker, Of the Lawes..., 1.10.8). Niemal dwa stulecia po śmier
ci Hookera problem obowiązywania praw ustanowionych przez pokolenia przeszłe stanie się 
centralnym tematem sporu konserwatysty Edmunda Burke’a i liberalnego radykała Thomasa 
Paine’a.

57 Tamże, VIII.2.10.

5. Wzorem klasycznych filozofów politycznych Hooker podejmował namysł 
nad przypadkami naturalnymi, a nie sytuacjami granicznymi i wyjątkowymi; za
stanawiał się wprawdzie nad kwestiami, które zaprzątały uwagę myślicieli renesan
sowych i zdominowały refleksję następnych pokoleń: rozważał problem podboju, 
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którego skuteczność miała być dowodem ingerencji Opatrzności, a nawet - jak 
widzieliśmy - wprowadzał elementy ważne dla teorii umowy społecznej czy „po
rozumienia pierwotnego”, będącego ewenementem w historii wspólnoty. Badacze 
akcentujący znaczenie tej warstwy jego doktryny znajdują w refleksjach filozofa za
powiedź przyszłych stanowisk indywidualistycznych, opierających się na koncepcji 
uprawnień przyrodzonych jednostki oraz orientacji uzasadniających istnienie nie- 
kwestionowalnego prawa oporu jednostek, grup lub całej wspólnoty politycznej58. 
Wydaje się jednak, że Hookera najbardziej interesował z jednej strony problem na
turalnego jako ewolucyjnego i w tym również sensie racjonalnego sposobu kształ
towania i odnawiania legitymacji władzy, z drugiej zaś kwestia konstytutywnego 
dla procesu tworzenia norm przyzwolenia udzielanego przez lud z reguły w sposób 
nie w pełni świadomy. Rozwiązanie obu problemów było wstępem do badań nad 
warunkami koniecznymi dla trwania rządów prawa; prawo określać miało zasady 
harmonijnego życia wspólnoty działającej niby dobrze nastrojony instrument mu
zyczny jedynie wówczas, gdy kierowana jest przez króla także poddanego prawu59.

58 Por. A. P. d’Entrèves, The Medieval Contribution to Political Thought..., s. 128-131, 
i W. D. J. Cargill Thompson, The Philosopher of the „ Politic Society”, s. 40-43.

59 R. Hooker, Of the Lawes..., VIII.2.12. Fakt, że w swych badaniach Hooker kładł więk
szy nacisk na uzasadnienie norm oraz związanie nimi poddanych i władcy niż na rozważania 
dotyczące instytucji i ich wzajemnych relacji stanowi kolejny dowód na związki zachodzą
ce między jego refleksją i namysłem myślicieli późnych wieków średnich (zob. H. A. Lloyd, 
Constitutionalism, [w:] The Cambridge History of Political Thought. 1450-1700, red. 
J. H. Burns, M. Goldie, Cambridge 1991, s. 281-283).

60 Por. choćby R. Hooker, Of the Lawes..., VIII.6.2.
61 Por. np. Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, t. II, Cambridge 

1978, s. 111-184.
62 W. D. J. Cargill Thompson, The Philosopher of the „Politic Society”, s. 49.

Teza ta nie skłaniała jednak Hookera do podejmowania rozważań na temat 
ewentualnego prawa oporu, tak problematycznego przecież za czasów Elżbiety. 
Choć wielekroć powtarzał on, że monarcha stoi poniżej, a nie powyżej prawa, i że 
wspólnota nie może scedować na niego pełni władzy60, nie wdawał się w ustale
nia dotyczące problemu, który podzielił środowisko kalwińskie, do dziś wywo
łując spory interpretacyjne. Jedni badacze, zwracają uwagę, iż tradycja, do której 
sięgał, miała zabarwienie konstytucjonalistyczne i prawnonaturalne, rnusiał zatem 
uznawać istnienie prawa oporu opartego na porozumieniu pierwotnym61. Inni, jak 
Cargill Thompson, skłonni są akcentować zarówno powinowactwo omawianej 
doktryny z koncepcjami uzasadniającymi aktywny opór (np. autorstwa George’a 
Buchanana lub Juana de Mariany), jak i przypisywać Hookerowi popularną tezę 
Bodina, iż król ponosi odpowiedzialność jedynie przed Bogiem, ciąży na nim mo
ralna powinność przestrzegania prawa, a lud - w razie pogwałcenia prawa przez 
władcę - nie ma prawa przeciwko niemu wystąpić62. Pomijając sprzeczność w in
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terpretacji Cargilla Thompsona, zauważmy jedynie, że druga jego teza utrudnia 
zrozumienie ważnego twierdzenia Hookera, iż monarcha jest „poddanym wspólno
ty”; analizując stan naturalny w pierwszej księdze Of the Lawes..., wspomina on 
wprawdzie, że lud ustanawia władcę, który rządzi nie wedle praw, ale podług wła
snego rozeznania i rozumienia, zaraz jednak dodaje, że w momencie, gdy jego wola 
staje się przyczyną nędzy wszystkich, to lud, a nie on wprowadza prawa61. Król, 
maior singulis universis minor63 64, jest wprawdzie większy od każdego z poddanych, 
mniejszy jednak od całej tworzonej przez nich wspólnoty, nie tylko bowiem jest jej 
częścią, ale także winien realizować cele (bezpieczeństwo i dobrobyt), dla spełnie
nia których powstaje i trwa społeczeństwo polityczne65.

63 R. Hooker, Of the Lawes..., 1.10.5.
64 Tamże, VIII.3.2.
65 J. P. Sommerville {Hooker, Saravia, and the Divine Right of Kings, przyp. 15, s. 234) 

twierdzi mimo tego, że wspólnota „sama sobie pomagając”, działałaby nie tylko poprawnie, ale 
i sprawiedliwie nawet bez zgody króla; inaczej J. W. Allen, A History of Political Thought..., 
s. 194.

66 R. Hooker, Of the Lawes...yiU.3.2 i 3.3.
67 Tamże, VIII.2.10.

Zwróćmy jednak uwagę na sposób rozumowania Hookera, który w pewnym 
stopniu tłumaczy interpretacyjne paradoksy: akt powołania króla, połączony z pod
porządkowaniem go prawu wspólnoty, niejako przenosi inicjatywę polityczną na 
stronę monarchy; on ma teraz gwarantować trwanie prawa, broniąc go przed ata
kami ze strony nieracjonalnych jednostek lub sił zewnętrznych. Dokonawszy aktu 
ustanowienia władcy i cesji władzy, lud pozbawiony jest w szczególności upraw
nienia do dokonywania dowolnych zmian w porządku dziedziczenia korony, 
zwłaszcza z racji upływu czasu, który sprawia, że artykuły pierwotnego porozu
mienia wymykają się pamięci, zastępowane z wolna prawami stanowionymi66. Co 
więcej, z biegiem czasu pierwotne prawo wspólnoty może ulegać daleko idącym 
zmianom, prowadzącym w kierunku poszerzania władzy monarchy; o ile zmiany 
te dokonują się zgodnie z zasadami kształtującej się ewolucyjnie i spontanicznie 
konstytucji, lud nie może protestować, powołując się na wymagania sprawiedli
wości, gdyż pozbawiony jest możliwości ponownego określania zakresu kompe
tencji monarchy67. Można się spierać, czy z tej tezy wynika wniosek o sprzeciwie 
Hookera wobec teorii oporu formułowanej przez monarchomachów: w każdym 
jednak razie należy przyznać, że nazywając autora Vindiciae contra tyrannos i je
mu podobnych „siewcami rebelii”, nadzwyczaj krytycznie odnosił się on nie tyle 
do głoszonej przez francuskich hugenotów doktryny uprawnionego nieposłuszeń
stwa, ile do tezy, jakoby wszelka monarchia z konieczności musiała być elek
cyjna. Przeciwko tezie Yindiciae..., iż to lud ustanawia osobnym aktem każdego 
poszczególnego władcę, Hooker formułował istotny argument, zgodnie z którym 
samo urodzenie uprawnia w monarchiach dziedzicznych do objęcia i sprawowa
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nia władzy zwierzchniej nie dlatego, że dziedziczenie decyduje o poprawności 
monarchii jako najlepszej formy rządu, ani dlatego, że prawo naturalne „narzuca” 
zasadę primogenitury, lecz dlatego, że monarchia jest dziedziczna na mocy usta
leń dokonanych w pierwotnym porozumieniu, ustanawiającym porządek sukcesji 
przez urodzenie. Dla Hookera zatem, podobnie zresztą jak dla autora Yindiciae..., 
sukcesja nie opierała się na uprawnieniu przyrodzonym, lecz wynikała z ludzkiego 
prawa pozytywnego, niemniej sukcesor wyprowadzał swe uprawnienie pozytywne 
z porozumienia zawartego przez wspólnotę z pierwszym władcą, a nie - jak chciał 
Duplessis Momay, prawdopodobny autor Yindiciae... - z każdoczesnego wyboru 
dokonywanego przez lud, swoistego suwerena, który miałby nadawać wybranemu 
piastunowi władzy pełnomocnictwa do sprawowania niejako swojej władzy. Obaj 
autorzy zgodnie negowali tezę bliską zwolennikom doktryny „Boskiego upraw
nienia królów”, jakoby primogenitura była zasadą o Boskiej proweniencji, jednak 
o ile Hooker przyjmował, że wspólnota nie jest stałym zwierzchnikiem króla, lecz 
jedynie „zwierzchnikiem źródłowym”, zachowującym zwierzchność, lecz z niej 
zasadniczo niekorzystającym, o tyle autor hugenocki traktował władzę wspólnoty 
jako stale wykonywaną i dlatego uzasadniającą nadawanie tytułu każdoczesnemu 
władcy przez jego politycznego zwierzchnika68. Hooker unika także patriarchali- 
zmu, charakterystycznego dla jednego z późniejszych obrońców doktryny absolu- 
tystycznej Roberta Filmera, odróżnia bowiem rodzinę, nad którą ojciec sprawuje 
władzę z mocy prawa naturalnego, od społeczeństwa politycznego, w którym wła
dza monarchy jest pochodną władzy ludu i zakorzeniona jest we wspólnocie69. 
Chociaż tym samym zbliża się do teorii monarchomachów, to nie wyciąga bliskich 
im konkluzji, a wątpiąc, by lud mógł ignorować zasady sukcesji określone w „arty
kułach pierwotnego porozumienia” zawartego z królem, różni się wyraźnie od au
tora Yindiciae...

68 Tamże, VIII.3.2. Zob. także: A. S. McGrade, Introduction, s. xxvi.
69 Por. J. P. Sommerville, Politics and Ideology in England, 1603-1640, Harlow 1986, 

zwłaszcza s. 29-33.
70 Zwraca na to uwagę J. P. Sommerville {Hooker, Saravia, and the Divine Right oj 

Kings, s. 236), przywołując A learned sermon of the nature ofpride, section 2 {Works of Richard 
Hooker, red. J. Keble, t. II, Oxford 1888, s. 719-720), gdzie - analizując prawa Greków dopusz
czające zabójstwo tyrana - Hooker nie wspomina, iżby tyranobójstwo było złem.

6. Hooker łączył teorię prawa naturalnego stosowaną w odniesieniu do źródeł 
społeczeństwa politycznego z opisem istniejących w Anglii warunków konstytu
cyjnych. Jego refleksja była właściwą podstawą ataku na eklezjalne idee głoszo
ne przez purytanów; wystarczała też jako odpowiedź dla hugenockich i katolickich 
teorii czynnego oporu, chociaż w swej strukturze przypominała tamte stanowiska. 
Pozbawiona jednoznacznej negacji tezy, iż w pewnych okolicznościach królowie 
mogą być detronizowani albo nawet zabijani przez swoich poddanych70, obejmo
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wała deklarację, iż żaden człowiek nie może posiadać legalnej władzy i dostatecz
nego autorytetu do sądzenia króla1'. Opisując konstytucję angielską, Hooker wpi
sywał się w tradycję wypracowaną przez Bractona, Fortescue i Smitha, dla których 
prawo wspólnoty, określane niekiedy mianem jej konstytucji politycznej, decydo
wało o zakresie i treści działań podejmowanych przez władcę71 72. Związanie króla 
prawem wspólnoty i zakaz arbitralnego stanowienia norm przez monarchę były 
dwiema fundamentalnymi zasadami konstytucyjnymi. Rola monarchy w procesie 
stanowienia prawa zasadniczo sprowadzała się do konstytutywnego głosu negatyw
nego, prawa sankcji lub weta rozwiązującego, będącego prerogatywą osobistą kró
la73. Funkcję ustawodawcy pełnił nie sam monarcha, lecz parlament, którego król 
jest elementem; choć prawo nie mogło być ustanawiane bez jego zgody, to czerpało 
moc obowiązującą nie tyle z jego woli, ile raczej ze „zgody całego ciała królestwa” 
reprezentowanego w parlamencie74.

71 R. Hooker, Of the Lawes..., VIII.9.2.
72 A. Cromartie, Theology and Politics in Richard Hooker s Thought, s. 45.
73 R. Hooker, Of the Lawes..., VIII.6.7.
74 Tamże, VIII.2.12 oraz 6.11 i 6.12.
75 Wskażmy kilka kluczowych elementów, różnicujących stanowiska obu myślicieli: Hooker 

wierzył, że suwerenność posiada pierwotnie lud, Saravia odrzucał tę tezę. Hooker wierzył, że 
władza króla może być ograniczona artykułami umowy zawartej z poddanymi; Saravia wątpił, 
by władza osoby słusznie zwanej królem mogła być ograniczona. Hooker twierdził, że w Anglii 
prawa stanowi parlament, a ich moc wiążąca wywodzi się ostatecznie ze zgody ludu; Saravia - 
przeciwnie - mówił o parlamencie jako ciele wyłącznie doradczym, zaś o królu jako tym, które
go wola przekształca rady parlamentu w prawa. Dla Saravii Anglia elżbietańska była monarchią 
absolutną, dla Hookera zaś władza Elżbiety jest daleko mniejsza od tej, jaką posiadali cesarze 
rzymscy (porównaj R. Hooker, Of the Lawes..., VIII.6.11 i H. Saravia, De imperandi autho- 
ritate et Christiane obedientia, libri quator, [w:] tenże, Diversi tractatus theologici, London 
1611, s. 277); gdy Hooker mówił, że Wilhelm Zdobywca sięgnął po koronę przez pełnoprawną 
sukcesję i jako taki związany był prawami królestwa, to Saravia trwał przy stanowisku przeciw
nym: Anglia została zdobyta kilka razy i w każdym przypadku władza zdobywców była nieogra
niczona; absurdem jest jego zdaniem supozycja, jakoby Rzymianie, Sasi i Duńczycy akcepto
wali jakiekolwiek ograniczenia swej władzy ze strony podbitego ludu. Wedle Saravii, Wilhelm 
zmienił prawa stare i dał ludowi podbitemu nowe, tedy przywileje Anglików mają swe źródło 
w łasce ich królów; są rzeczą łaski, a nie uprawnienia (porównaj H. Saravia, De imperandi 
authoritate, s. 279 i 288 oraz R. Hooker, Of the Lawes..., VIII.6.1). Zamiarem Saravii nie była 
obrona korony przeciwko „opozycji” Izby Gmin, lecz refiitacja teorii monarchomachów; jego 
argumenty powtarzali Bancroft, Lancelot Andrewes, Alberico Gentili. Jeszcze przed r. 1606 dok
tryna Saravii zdominowała styl myślenia anglikańskich hierarchów (por. np. Bishop Overall’s 
Convocation-Book).

Ograniczona monarchia, z „królem w parlamencie”, a nie ponad nim, nie była 
jedynym elementem konstytucji angielskiej, której wykładnię ustalał Hooker, na
wiązując do wskazanej tradycji. Autor Of the Lawes... odpierał nie tylko ataki roja- 
listów i absolutystów w rodzaju Saravii75, ale także purytanów. Dlatego w kontekst 
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konstytucyjny, obok rozważań na temat monarchii, wpisane zostały uwagi odnoszą
ce się do relacji między Kościołem i państwem oraz refleksje na temat znaczenia 
episkopalnego Kościoła anglikańskiego jako wspólnoty naturalnej, utworzonej dla 
wyrażania uczuć religijnych76 i nadnaturalnej zarazem, rządzonej przez nadnaturalne 
prawo, które objawił Sam Bóg, określając powinne sposoby oddawania Mu czci77 78. 
Wprawdzie, jak twierdził, w pierwszych wiekach prześladowany Kościół tworzył 
się z konieczności poza i mimo państwa, ale od momentu, gdy władcy Rzymu 
przyznali chrześcijaństwu status oficjalnej religii cesarstwa, dawna opozycja mię
dzy władzą świecką i duchowną przestała istnieć. Charakterystycznym wnioskiem 
jego rozumowania był ten, że wspólnota polityczna i Kościół chrześcijański stały 
się odtąd dwoma aspektami tego samego ciała. W istocie - pisał w księdze ósmej 
Of the Lawes... - niepodobna znaleźć żadnego członka Kościoła Anglii niebędą- 
cego zarazem członkiem wspólnoty [politycznej], ani żadnego członka wspólnoty, 
który nie byłby zarazem członkiem Kościoła Anglii [...]. Z tego względu własności 
wspólnoty i podejmowane w jej imieniu działania oraz innego rodzaju własności 
i działania podejmowane w imieniu Kościoła, mimo całej swej różnorodności, same 
w sobie decydują o mnożeniu własności i działań obu [tych ciał] i nikt nie może 
zasadnie przeczyć, że to, co czynione jest przez jedno z nich jest zarazem dziełem 
drugiego™.

76 R. Hooker, Of the Lawes..., 1.15.2.
77 Tamże.
78 Tamże, VIII. 1.2; por. tamże, VIII. 1.4 i 1.7. Interesujące rozważania w tym względzie pre

zentuje W. J. T. Kirby, zwracając uwagę na znaczenie, jakie przypisywał Hooker doktrynom do
tyczącym dwóch natur w jednej Osobie Chrystusa oraz dwóch rodzajów władzy, mistycznej (du
chowej) i zewnętrznej (władnej stosować przymus fizyczny) - W. J. Torrance Kirby, Richard 
Hooker’s Doctrine of the Royal Supremacy, s. 24 i 27.

79 Jak się wydaje, wspominany szerzej w innym rozdziale arcybiskup Canterbury John 
Whitgift szedł w tej mierze równie daleko jak Hooker. Przyjmując, że jedynie władca świecki 
może porządkować sprawy Kościoła, określać liturgię i doktrynę, wskazując, że przed uzurpacją 
dokonaną przez biskupa Rzymu, chrześcijańskim władcom dane było najwyższe zwierzchnictwo 
uprawniające ich do ustalania porządku i praw w Kościele, uznawał bowiem, że jedynie „królo
wa w parlamencie” rozstrzygać może zasadnicze i główne kwestie w sprawach duchowych, okre
ślając brzmienie artykułów wiary w prawie przez siebie stanowionym (J. Whitgift, The Defense 
of the Answere to the Admonition against the Replie of Thomas Cartwright, t. Ill, London 1574, 
s. 306). Zwracając uwagę na pojawiającą się w związku z tym próbę uzasadnienia „nieomylno
ści królowej w parlamencie” analogicznej do przypadku papieża, niektórzy badacze dostrzega
ją analogię stanowisk zajmowanych przez Whitgifta i Bancrofta, uznając wprost, że obaj iden
tyfikowali w istocie Kościół ze Wspólnotą (np. J. W. Allen, A History of Political Thought..., 
s. 174-175). Zob. również N. Sykes, The Church of England and non-Episcopal Churches in 
the Sixteenth and Seventeenth Centuries: an Essay towards an Historical Interpretation of the 

Trudno znaleźć w ówczesnej literaturze angielskiej bardziej jednoznaczną 
deklarację identyczności Kościoła i wspólnoty politycznej79 (lub, jak chcą niektó
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rzy80, Kościoła i państwa); w istocie jedyna różnica między nimi sprowadzała się 
do podziału funkcjonalnego. Doktryna ta uzasadniała prymat króla nad Kościołem, 
prowadziła do uznania podjętego przez parlament aktu ustanowienia Kościoła an
glikańskiego81 i traktowania zgromadzeń duchowieństwa tylko jako organy pomoc
nicze Korony, skoro Hooker twierdził, że ich decyzje nie mają statusu prawnego 
bez uprzedniej zgody ludu, która z kolei mogła być wyrażana jedynie za pośrednic
twem parlamentu, decydującego - stale za aprobatą królewską - nie tylko o proble
mach państwa, ale i Kościoła.

Anglican Tradition from Whitgift to Wake, London 1949, passim, a zwłaszcza P. Lake, Anglican 
and Puritans?..., passim.

80 Por. np. D. B. Forrester, Richard Hooker, s. 334.
81 R. Hooker, Of the Lawes..., VIII.3.1. Tezie tej oraz zasadzie zwierzchnictwa monarchy 

nad Kościołem przeciwstawiał się nie tylko purytanin Cartwright, ale także katolik Stapleton, 
w argumentacji odwołujący się zresztą do tych samych cytatów.

82 A. S. McGrade, Introduction, s. xxix.
83 R. K. Faulkner, Richard Hooker and the Politics of a Christian England, London 1981, 

s. 36-49, oraz A. S. McGrade, Introduction, s. xxiv-xxviii.

Tezy dotyczące ustanowienia Kościoła i królewskiej zwierzchności nad nim, 
krytyczne wobec koncepcji głoszonej przez purytanów, ale wprowadzające rów
nież odmienne od stosowanego przez publicystów Henryka VIII uzasadnienia 
królewskiego zwierzchnictwa nad Kościołem, bo odwołujące się do przyzwolenia 
wspólnoty, a nie do bezpośredniego pełnomocnictwa Boga, okazały się być najbar
dziej kontrowersyjnymi fragmentami dzieła Hookera, ale też w tych fragmentach 
- o czym nie należy zapominać - ujawniało się najpełniej nastawienie polemicz
ne autora Of the Lawes... Wbrew twierdzeniom purytanów, Hooker uznał bowiem 
nie tylko, że monarcha jest zwierzchnikiem lub raczej „rządcą” Kościoła, ale nie 
jego „głową” (ten bowiem tytuł zachowywał jedynie dla Boga jako jedynego Pana 
wspólnoty wiernych82), ale także że unia monarchii i duchowieństwa jest kluczo
wym elementem tworzącej się w sposób naturalny i ewolucyjny angielskiej kon
stytucji, przecząc tym samym, iżby ustrój Kościoła można było wywodzić wprost 
z Pisma Świętego. Co więcej, był on przekonany, że konstytucja ta jest użyteczna, 
w kwestii zapewnienia związku między wewnętrzną i zewnętrzną stroną człowieka, 
gdyż identyfikowała obie sfery, uwzględniając jedynie formalną, ale nie materialną 
ich dystynkcję, oraz zapewniała możliwość korelowania obu sfer przez jedną osobę 
(króla); choć nie był to pogląd powszechnie obowiązujący, to zapewniał rozwiąza
nie zasadniczego problemu wspólnoty politycznej, polegającego na koordynowaniu 
rozmaitych celów realizowanych w niej i przez nią; problemu rozwiązanego wła
śnie w tym wyjątkowym kraju, jakim była Anglia83.

Właściwy Hookerowi szacunek dla tradycji, pojawiający się w rozważaniach 
na temat procesu kształtowania konstytucji, stanowiący uzasadnienie obrony sta
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nowiska Kościoła, konieczności wspierania państwa przez duchowieństwo, a na
wet piastowania przez biskupów anglikańskich wysokich urzędów cywilnych84, 
opierał się na szczególnym oglądzie historii, której jedność i ciągłość akcentował 
wielekroć, przygotowując podstawę refleksji późniejszych konserwatystów brytyj
skich85 86. W jego przekonaniu, historia nie jest nieomylna ani nie rozwija się bez za
kłóceń i zawirowań, inspiruje ona jednak i dostarcza wiedzy praktycznej, która za 
pośrednictwem tradycji, zwyczajów, obyczajów, manier i szczególnych dla wspól
noty angielskiej wzorców zachowań, przenoszona jest z pokolenia na pokolenie, 
ukazując między innymi znaczenie monarchii i Kościoła narodowego. Zasada cią
głości, będąca elementem „pierwszego prawa wiecznego”, wspierała nie tylko tezy 
dotyczące trwania Anglików w tym samym Kościele mimo reformacji, ale i obronę 
liturgii obowiązującej w Kościele anglikańskim, która w przekonaniu Hookera sty
mulowała sens związku przeszłości z teraźniejszością. Argument, iż publiczne cere
monie wzmacniają publiczne działania, znajdował odzwierciedlenie także w sferze 
politycznej, skoro przy jego pomocy Hooker uzasadniał konieczność przechowania 
stabilnego ustroju angielskiego, nienaruszalność zasad ładu konstytucyjnego oraz 
znaczenie tradycyjnych tytułów noszonych przez urzędników, stanowiących po
wszechnie zrozumiałe symbole władzy.

84 R. Hooker, Of the Lawes..., VI.15.6. Por. szerzej: J. W. Allen, A History of Political 
Thought..., s. 194-197, i E. T. Davies, The Political Ideas of Richard Hooker, London 1946, 
passim.

85 Por. A. Quinton, The Politics of Imperfection. The religious and secular traditions of 
conservative thought in England from Hooker to Oakeshott, London-Boston 1978, zwłaszcza 
s. 24-31.

86 R. Hooker, Of the Lawes..., IV.14.1.

Mimo akcentowania konieczności zgody ludu na stanowienie prawa, Hooker 
nie był zwolennikiem zwierzchnictwa ludu. Przekonuje o tym nie tylko nierozwią
zany przezeń problem prawa oporu, o którym wspominaliśmy, ani brak uzasadnie
nia konieczności istnienia instytucjonalnej i permanentnej kontroli działań władzy 
wykonawczej. Argument daleko ważniejszy wynikał z niechęci Hookera do zmiany 
praw i tradycji, za którymi stoi doświadczenie wielu pokoleń i za którymi przema
wia skuteczność weryfikowana w różnych okolicznościach: mądrość kształtująca 
się w czasie odnajduje prawa ustanowione w minionych wiekach, które w wiekach 
późniejszych należałoby zanegować [...]. Prawdziwa mądrość wskazuje jednak, że 
zmiana praw gorszych na lepsze prowadzi niekiedy do naruszenia spójności i zwar
tości istniejącego systemu [...]. Co więcej, jeśli (zmiany tego rodzaju norm) do
tyczyłyby praw, które dzięki zwyczajowi albo stałej praktyce trwającej przez wiele 
lat zostały utwierdzone w umysłach ludzi, to ich zmiana z konieczności prowadzi
łaby do zakłóceń i zamieszania [...]. W rzeczy samej, zmiana takich praw musiała- 
by doprowadzić do osłabienia fundamentu, na którym opierają się wszystkie prawa 
i z którego wszystkie prawa czerpią swą skuteczność™. Niektóre prawa winny być 
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zmienione, gdy przestoją służyć dobru wspólnemu, którego realizacja jest celem 
istnienia państwa. Atoli pasja tworzenia nowych norm i zmieniania norm zakorze
nionych w przeszłości jest najbardziej niebezpiecznym przedsięwzięciem dla sta
bilności i niesprzeczności ładu politycznego87; zatem nawet w przypadku koniecz
ności zmiany prawa Hooker, świadom ludzkiej ułomności, radzi utrzymać w mocy 
storą, gorszą normę, która mimo upływu czasu opierała się zmianie, niż ryzykować 
zakłócenia ładu powodowane przez zmiany pochopne88.

87 Tamże, IV. 14.2.
88 Korzystając z argumentów Hookera, kapelan William Tooker dowodził w r. 1604, że wła

dzę króla ograniczają prawa kraju; dziesięć lat wcześniej anonimowy autor, być może dyplomata 
Jakuba I Henry Wotton szedł dalej, twierdząc, że niegodziwy król może zostać zdetronizowany 
przez parlament. Ani jednak ta ostatnia praca, ani ósma księga Hookera nie zostały wydrukowa
ne przed zwycięstwem parlamentu w wojnie domowej. Idee Saravii już uprzednio krytykowane 
były przez wielu common lawyers i wielu członków Izby Gmin. Przyjaciel Hookera Sir Edwin 
Sandys sprzeciwiał się im w mowie parlamentarnej z 1614 r., nawiązując do samego Hookera. 
Jezuita John Floyd cytował Hookera, krytykując przysięgę Jakuba I i tezę, że książę wywodzi 
swą władzę wprost od Boga.

89 Dzieło Hookera było wielką apologią Kościoła anglikańskiego i stanowiło odpowiedź na 
purytanizm Traversa i Cartwrighta, odpowiedź tak znaczącą, że wobec niej adwersarze nie byli 
w stanie dłużej bronić w ten sam sposób ani swej koncepcji Objawienia, ani dotychczasowego 
sposobu interpretowania Biblii, ani nawet proponowanej zmiany ustroju Kościoła angielskiego 
wymagającej wprowadzenia kongregacji i zniesienia hierarchii. Dzieło Hookera było niezwykle 
istotne dla rozwoju angielskiej myśli politycznej, wpłynęło bowiem nie tylko na refleksję zwo
lenników monarchii ograniczonej, ale także wprowadzało nowe elementy w dyskusji wiodącej 
ku liberalnemu indywidualizmowi. W Dwóch traktatach o rządzie John Locke powoływał się 
na rozumnego Hookera, nie zawsze zresztą zasadnie, ale sam fakt ujawnienia przezeń źródła in
spiracji ma wielkie znaczenie dla ustalenia jednej z podstaw jego refleksji (zob. szerzej G. Bell, 
What did Locke borrow from Hooker?, „Thought” 1932, 7, s. 122-135; A. P. d’Entrèves, 
Hooker e Locke: Un contributo alla storia del contratto sociale, [w:] Studi filosofico-giuridici, 
dedicati a Giorgio Del Vecchio nel XXV anno di insegnamento (1904-1929), Modena 1930-1931, 
s. 228-250 oraz A. S. McGrade, który w przywoływanym już wstępie do wydania dzieł Hookera 
zwraca uwagę, że Locke zasadnie przywoływał go dla uzasadnienia własnej koncepcji moralno
ści opartej na naturalnej równości ludzi, nieznających jeszcze politycznego podporządkowania 
jednych drugim - A. S. McGrade, Introduction, s. xxiii). Także angielscy konserwatyści nawią
zywali do Hookera, znajdując w jego dziele wiele argumentów przeciwko niebezpieczeństwu 
konstruktywizmu, władzy nieznającej granic aktywności i anarchicznym skłonnościom racjonal
nych jakoby ludzi, postrzeganych z optymistycznej perspektywy właściwej „wiekowi światła”.

7. Przed 1648 r. znano jedynie pięć ksiąg głównego dzieła Hookera. Znajdowały 
w nich argumenty na swoją rzecz wszystkie strony prowadzące batalię politycz
ną, jego idee miały jednak wpływ najbardziej znaczący na stanowisko zajmowane 
przez grupę Great Tew\ w XVII w. powoływał się na Hookera twórca „nowożytne
go liberalizmu” John Locke89, zaś w XVIII w. uczyniono z pełnego jego dzieła nie- 
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mal jednoznaczną eksplikację oficjalnej „ideologii” wigów. W XIX w. przywódca 
ruchu oksfordzkiego, John Keble, nie tylko ponownie wydał dzieło Hookera, ale 
znalazł w nim też argumenty na rzecz obrony stanowiska katolickiego przeciw
ko atakom radykalnego protestantyzmu, ostatnio jednak nauczanie autora Of the 
Lawes of Ecclesiastical Polity traktowane jest głównie jako ekspozycja charak
terystycznej dla anglikanizmu tendencji do uzgadniania Pisma Świętego, tradycji 
i danych rozumu, w duchu takiej interpretacji starałem się też utrzymać niniejsze 
studium. Warto jednak pamiętać, że w ósmej księdze dzieła Hookera odnaleźć mo
żemy stwierdzenie w wielkiej mierze korespondujące z podaną przez Bodina defi
nicją suwerenności: tam, gdzie Król posiada władzę dominialną i najwyższą, żadne 
państwo ani zewnętrzna potęga, żaden stan ani potęga wewnątrz państwa, tworzo
na przez jednego lub wielu, nie jest w stanie posiąść w tych samych sprawach i sfe
rach autorytetu przenoszącego autorytet Króla90. O ile Bodin kierował to określe
nie przeciwko czysto politycznym konkurentom monarchy, o tyle Hooker zwracał 
je przeciwko konkurentom w planie duchowym: zarówno przeciwko papistom, jak 
i purytanom, pragnąc zapewnić mu zwierzchnictwo w tym planie, znacznie nato
miast bardziej niż Bodin ograniczając go w politycznej sferze91. Zdecydowanie 
bliżej stanowiska absolutystycznego, kojarzonego zwykle z dokonaniami Bodina 
znalazł się przyjaciel Hookera Hadrian Saravia, który także zwracał się przeciwko 
purytanom, osobliwie w dwóch pracach. W pierwszej, zatytułowanej De diversis 
gradibus ministrorum, wskazywał, że episkopat Kościoła anglikańskiego posiada 
uprawnienia pochodzące wprost od Boga (jure divinó), a nie od ludzi (ani zatem od 
króla lub zgromadzenia wiernych, ani od papieża), wbrew stanowisku purytanów 
i następcy Kalwina Bezy, ale i wbrew erastiańskim tendencjom, które znajdować 
będziemy w wypowiedziach współczesnych mu zwolenników zwierzchnictwa mo
narchy wobec Kościoła anglikańskiego92. Drugie jego dzieło, De imperandi autho- 
ritate, przynosiło refleksje na temat wspólnoty politycznej i zwrócone było prze
ciwko kalwińskim i katolickim koncepcjom oporu, nade wszystko ideom Szkota 
Buchanana, autora (autorów?) hugenockiego manifestu Vindiciae contra tyrannos 
i katolika Rainoldsa z De justa reipublicae....

90 R. H o o k er, Of the Lawes..., VIII (rozdz. What the Power of Dominion is).
91 Zob. szerzej J. H. M. Salmon, The French Religious Wars..., s. 33.
92 O tym, że przyjmująca taki kierunek krytyka zwolenników absolutyzmu królewskie

go utwierdzała się w ostatnich latach panowania Elżbiety I, by znaleźć dalszy ciąg w Anglii 
Stuartów, świadczy m.in. działalność współczesnego Saravii Sir Francisa Knollysa, o którym 
wspomina J. W. Allen (A Histoty of Political Thought..., s. 182-183).

93 J. P. Sommerville, Hooker, Saravia and the Divine Right of Kings..., s. 237.

W De imperandi authoritate, traktacie krytykującym idee monarchii ograniczo
nej i legitymowanego oporu, uchodzącym w opinii niektórych badaczy za najlepszą 
i najbardziej kompletną obronę doktryny „Boskiego uprawnienia króla” powstałą 
w elżbietańskiej Anglii93, Saravia rozwijał teorię zwierzchnictwa monarchy, anali
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zując filozoficzne podstawy władzy i broniąc prerogatyw monarchów angielskich, 
tak jak za Kanałem Bodin. Podobnie jak Hooker, Saravia opierał się na przeświad
czeniu, że natura ludzka wymaga istnienia wspólnoty i kierującego nią rządu. Nie 
tylko prawo naturalne, ale i Objawienie są w tej mierze jednoznaczne: nie do po
myślenia jest nawet społeczność dwóch osób, w której by jeden nie rozkazywał, 
a drugi nie słuchał. Rząd piszę, powołując się na księcia filozofów Arystotelesa, 
jest więc ze swej istoty instytucją naturalną94. O ile Hooker wierzył, że władza sta
nowienia prawa znajduje się pierwotnie w rękach ludu, o tyle Saravia odrzucał tę 
tezę. O ile Hooker sądził, że władza króla może być ograniczona artykułami poro
zumienia zawartego z poddanymi, o tyle Saravia wątpił, by władza jakiegokolwiek 
władcy, słusznie zwanego królem, mogła być ograniczona. O ile Hooker twierdził, 
że w Anglii prawa stanowi parlament, a ich moc wiążąca wywodzi się ostatecz
nie ze zgody ludu, o tyle Saravia mówił o parlamencie jako ciele wyłącznie dorad
czym, zaś o królu jako tym, którego wola przekształca rady parlamentu w prawa95. 
Dla Saravii zatem Anglia elżbietańska była w istocie monarchią absolutną: o ile 
Hooker uważał, że władza Elżbiety jest daleko mniejsza od tej, jaką posiadali ce
sarze rzymscy, o tyle jego przyjaciel dowodził zasadności tezy odwrotnej96; o ile 
Hooker mówił, że Wilhelm Zdobywca sięgnął po koronę jako jej pełnoprawny suk
cesor i jako taki związany był prawami królestwa, o tyle Saravia głosił, że Anglia 
została zdobyta kilka razy, a w każdym przypadku władza zdobywców była nie
ograniczona, wskazując przy tym absurdalność stanowiska tych, którzy utrzymy
wali, jakoby Rzymianie, Sasi i Duńczycy akceptowali jakiekolwiek ograniczenia 
swej władzy ze strony podbitego ludu. Wedle Saravii, Wilhelm zmienił prawa stare 
i nadał podbitemu ludowi nowe, więc przywileje Anglików mają swe źródło jedy
nie w łasce ich królów i jako takie posiadają walor przywilejów, które król zawsze 
może cofnąć, a nie uprawnień zakorzenionych już to w prawie naturalnym, już to 
w nietykalnym dla woli władcy prawie zwyczajowym97. O ile u Hookera prawo na
turalne pokazywało jednak nie tylko konieczność istnienia rządu, ale i fakt, że wła
dza rządzenia posiadana jest pierwotnie przez lud jako całość, o tyle u Saravii król 
nie wywodzi już swej władzy z wyrażonej wprost woli ludu ani z jego przyzwole
nia, bowiem absolutysta odrzuca teorię „źródłowej suwerenności ludu”, twierdząc, 
że rząd nie może „rodzić się” ze zgody wolnych ludzi, skoro ludzie z natury nie ro
dzą się wolni, skoro dzieci przychodzą na świat jako poddane rodzicom, a władza 
ojca w żadnej mierze nie wiąże się z ich przyzwoleniem. Choć także Hooker nie 
opierał władzy ojca na zgodzie lub przyzwoleniu dzieci, ale - podobnie jak Saravia 
- na ustanowieniu Boga jako Twórcy natury, to odróżniał wszak władzę ojca od 

94 H. Saravia, De imperandi authoritate..., s. 125.
95 Tamże, s. 276.
96 Por. tamże, s. 277 oraz R. Hooker, Of the Lawes..., VIII.6.11.
97 Por. H. Saravia, De imperandi authoritate..., s. 279 i 288 oraz R. Hooker, Of the 

Lawes..., VIII.6.11.
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władzy piastowanej przez władcę politycznego, zauważając, że ten drugi ma jed
nak źródło w zgodzie poddanych. Saravia inaczej: dlań oba rodzaje władzy miały 
tę samą naturę, zatem pierwotnym posiadaczem uprawnienia do stanowienia prawa 
nie był „wolny lud”, ale władca-ojciec. Księga Wyjścia, powiada Saravia, wskazuje, 
że najwyższa władza pojawiła się równocześnie z pierwszym człowiekiem. Skoro 
ojcostwo i królewskość są źródłowo identyczne, to ludzie nie wybierali, ale „przy
stawali” na księcia; gdy pierwszy król (i ojciec) zmarł, prerogatywa primogenitury 
przenosiła królewskość na pierworodnego syna, o ile jego ojciec (jako posiadacz 
najwyższej władzy) własną decyzją nie odsunął go od tronu. Król mógł bowiem 
wyznaczyć następcę, a jeśli tego nie uczynił, koronę miał po nim dziedziczyć naj
starszy syn (podobnie jak w ustaleniach poczynionych nieco później przez Johna 
Haywarda98 99), sprawujący pełnię władzy nie tylko z kolei nad swymi synami, ale 
i nad wszystkimi poddanymi, znów analogicznie jak ojciec rodziny.

98 J. Hayward, Answer to the first part of a certaine conference concerning Succession, 
London 1603, k. P2b. Obaj autorzy byli zwolennikami prawa rzymskiego, krytycznie od
noszącymi się do common law, odrzucającymi tezy Fortescue i Coke’a o niezmienności ładu 
normatywnego kontynuowanego od czasów Brytów, nie przejmującymi nawet ostrożniejszego 
stanowiska St Germana, odnoszącymi się krytycznie do związania woli króla prawem pospoli
tym sięgającym tamtych czasów, w końcu negującymi koncepcję ancient constitution jako na
zbyt krępującą prawodawczą zwłaszcza rolę monarchy jako suwerena, którego rozkaz ma być 
prawem (zob. szerzej G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution. An Introduction to 
English Political Thought, 1603-1642, London 1992, s. 85).

99 H. Saravia, De imperandi authoritate..., s. 168.

Teza paternalistyczna, kojarzona zwłaszcza z dokonaniami Wilhelma Zdobywcy 
jako autora obowiązującego w Anglii systemu normatywnego, zapowiadająca licz
ne argumenty formułowane przez zwolenników Stuartów, identyfikacja źródeł wła
dzy ojca i króla (zapowiadana już w pracach z lat 20. i 30. XVI w., by przypomnieć 
Tyndale’a z jednej strony, treść The Kings Book z drugiej), a nawet zrównanie 
istoty ich zwierzchnictw, stanowiło podstawę podjętej przez Saravię krytyki teorii 
monarchomachów, zgodnie z którą królowie mieli być legitymizowani przez zgodę 
wolnych poddanych. Jego sprzeciw budziła zwłaszcza teza Buchanana, jakoby on
giś, gdy ludzie wędrowali jako bestie, mogli pozostawać w lasach bez praw i bez 
króla". W jego przekonaniu w każdym bowiem czasie, również przed Upadkiem, 
istniała analogiczna do ojcowskiej władza, a pierwsi królowie mieli ją z nadania 
Boga, ciesząc się posłuszeństwem poddanych, do którego skłaniał ich nie przy
mus z jego strony, ale naturalne skłonności. Saravia nie utrzymywał, że współcze
śni władcy są bezpośrednimi następcami pierwszych królów w rodzaju Adama lub 
Noego, jak twierdzić będą niektórzy zwolennicy doktryn patriarchalnych kolejne
go stulecia; twierdził natomiast, że Opatrzność mogła zmieniać nie tylko porządek 
sukcesji, ale także formę rządu w każdym królestwie. Wierzył, że Noe był księciem 
całego świata, który - chcąc zaspokoić wszystkich trzech swoich synów - podzielił 
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świat na trzy nierówne części, dając największą z nich pierworodnemu. Wola króla 
mogła jednak odmienić naturalny porządek sukcesji; mogła się pojawić uzurpacja, 
jak w przypadku Nimroda100, gdzie podbój, rebelia, a nawet bezpośredni rozkaz 
były sposobami odmieniania przez Opatrzność porządku sukcesji; wedle Saravii, 
źródłami wszystkich współczesnych królestw były podboje lub uzurpacje, w wielu 
z nich Opatrzność dokonała także zmiany form rządu z monarchii na inne, mniej 
dostojne, lecz również poprawne: arystokrację lub demokrację. Jednak w każdym 
z nich zachowała wspólną wszystkim dobrym ustrojom zasadę pochodzenia wła
dzy rządzącego lub rządzących od samego Boga i jej nieograniczania przez żadne 
prawo ludzkie101 102 103.

100 Tamże, s. 167.
101 Tamże, s. 160 i 178.
102 Tamże, s. 159.
103 Tamże, s. 164-165.
104 Tamże, s. 158-159. Zob. szerzej W. Nijenhuis, Adrianus Saravia (c. 1532-1613), Ley

den 1980, s. 43-89.

Saravia nazywał władzę mającą taką proweniencję suwerenną; twierdził nawet, 
że suwerenność stanowi istotę państwa, gdyż istnienie suwerennego władcy jest ko
nieczne dla promowania dobra publicznego i trwania samego państwa. Forma rzą
du zależy od tego, kto dzierży suwerenną władzę, jednak mieszanie czystych form 
rządu nie jest możliwe, wbrew temu, co głosili jego zdaniem Platon, Arystoteles 
i Cyceron. Natura suwerenności jest niepodzielna, przeto nie jest możliwe jej roz
praszanie między wielu, którzy nigdy nie mogą stanowić jedności™1. Suwerenność 
może być w rękach jednego, kilku lub całego ludu, nie jest jednak możliwe, by 
była sprawowana zarazem przez jednego i więcej niż jednego, skoro natura rzeczy 
poucza, że formy rządu nie mogą być z sobą łączone'02. Nie jest zatem możliwy 
żaden „ustrój mieszany”, tak bliski np. Thomasowi Smithowi; ale nie jest możliwy 
również „rząd ograniczony”, o którym wspominał przed Saravią choćby Fortescue, 
a po nim Hooker, jeśli bowiem suweren byłby związany prawem, które sam usta
nowił, to nie mógłby wprowadzać zmian w prawie. Jeżeli nie ma on nad sobą żad
nego ludzkiego zwierzchnika, to nie jest związany przez żadne prawa ludzkie, lecz 
jedynie przez prawa Boga104. Co więcej, Saravia twierdził, że suweren może złamać 
słowo dane poddanym lub innym władcom, jeśli jest to konieczne dla obrony pań
stwa lub jego własnej osoby. Nie tylko jednak w takim przypadku, ale w każdych 
okolicznościach poddani nie posiadają żadnego środka przeciwko królowi, gdyż 
tylko do niego należy miecz sprawiedliwości. Poddani nie posiadają żadnej „wła
snej władzy” poza tą, którą wywodzą od samego króla; dotyczy to nie tylko jed
nostek, cieszących się autonomią i samorządem tradycyjnych korporacji, a nawet 
Kościołów, ale także wszystkich organów państwa, w tej liczbie również wszelkich 
ciał przedstawicielskich. Król zatem, i tylko on skupia pełnię władztwa polityczne
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go mającego proweniencję Boską i poddany jest jedynie Bogu jako sędziemu jego 
poczynań105.

105 H. Saravia, De imperandi authoritate..., s. 178, 272-274.
106 Po wybuchu wojny domowej idee Saravii, także z powołaniem na autorytet Hookera, 

były już otwarcie atakowane przez wielu common lawyers i licznych członków Izby Gmin. Dość 
wspomnieć, że przyjaciel Hookera, Sir Edwin Sandys, sprzeciwiał się im w mowie parlamentar
nej z 1614 r., osiem lat później David Owen, krytykując teorię kalwina Paraeusa, przywoływał 
jednak argumenty Saravii, podobnie jak broniący Karola I w 1627 r. Roger Maynwaring oraz 
kapelan króla, biskup Ossory Gryffyth Williams. Podobieństwa doktryn Saravii i Filmera też są 
wielkie, choć nie ma między nimi bezpośredniego związku.

107 Jakże paradoksalnie brzmi w związku z tym konstatacja Henri’ego Fluchère’a, iż sumie
nie wieku kona wraz z nią [tj. Elżbietą w 1603 r.]; kona sumienie brzemienne poczuciem, że 

Doktryna suwerenności Saravii koresponduje z teorią Bodina (choć obecne 
u Saravii bezpośredni związek państwa i Opatrzności, apel do prawa naturalnego 
i Starego Testamentu, awersja do rewolty i rebelii oraz konsekwentne odrzucanie 
uprawnienia do oporu nie są Bodinowskie), zaś jego rozważania na temat źródeł 
rządu antycypuje koncepcje Filmera. Fakt, że traktat Saravii opublikowany został 
przez wydawcę królowej w 1593 r., ponownie zaś w 1611 r., świadczy, że idee 
absolutystyczne nie były tak mało wpływowe za Elżbiety, jak zwykło się sądzić. 
Zamiarem Saravii nie była obrona Korony przeciwko jakiejś „opozycji” w Izbie 
Gmin, lecz refutacja teorii kalwińskich i katolickich monarchomachów, odrodzenie 
tak ważnej dla czasów henrycjańskich tezy o niesprawiedliwości oporu, tezy, której 
nie rozważał szerzej jego przyjaciel Hooker, ale która wkrótce, po objęciu tronu 
przez pierwszego Stuarta, stanie się ważna, skoro na przykład Lancelot Andrewes 
około 1580 r. wyprowadzał władzę księcia z przyzwolenia ludu, uznając już w cza
sach Jakuba, że władza księcia wywodzi się wprost od Boga (podobna zmiana na
stąpiła w myśleniu Alberico Gentiliego, profesora prawa w Oksfordzie, między 
1598 i 1605 r.). Około 1606 r. doktryna Saravii stała się w istocie stanowiskiem 
dominującym wśród przywódców duchowieństwa anglikańskiego. Kanony z tego 
roku, znane jako Bishop Overall’s Convocation-Book, przyjmowały sądy Saravii 
na temat źródeł rządu, negując zarazem stanowisko Hookera (znaczące, że ósma 
księga jego pracy nie została wydrukowana przed zwycięstwem parlamentu w woj
nie domowej), zastrzeżenia Williama Tookera z 1604 r. (władzę króla ograniczają 
prawa kraju), a zwłaszcza wcześniejsze o dziesięć lat tezy anonimowego autora, iż 
niegodziwy król może zostać zdetronizowany przez parlament106. Nie zmienia to 
dominującej w literaturze przedmiotu opinii, że już za Elżbiety I, a nie dopiero za 
Jakuba I, pojawia się jednoznaczna eksplikacja doktryny monarszego absolutyzmu 
w Anglii, oparta na przekonaniu, że monarchia jest najbardziej naturalną i najmil
szą Bogu formą rządu, że władza suwerennego jedynowładcy nie jest ograniczona 
przez normy prawa ludzkiego i żaden organ działający w państwie nie może kon
kurować z monarchą ani w zakresie stanowienia prawa, ani rządzenia państwem107.
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Dochodzi do niej już w końcu XVI w. w dziele Petera Wentwortha, który odpowia
dając na Conference... Personsa, wydaje się poprzedzać nie tylko doktrynę Saravii 
i Haywarda, bliską także Craigowi, ale i współbrzmieć z tekstem Jakuba VI, króla 
Szkocji, wkrótce Jakuba I, króla Anglii108, Trew Law of Free Monarchies, tak istot
nym jako punkt wyjścia debat charakterystycznych dla Anglii epoki Stuartów.

wszystko podane będzie w wątpliwość, że nic nie zostało uregulowane, że nadchodzą głębokie 
przemiany polityczne i społeczne i że wkracza się w okres niestałości, niepewności i zamętu, 
a przy tym sumienie wieku elżbietańskiego, unoszonego zdobywczą pasją, depczącego skrupuły 
i obawy, chcącego zapewnić triumf koncepcji życia pełnego obietnic (H. Fluchere, Szekspir. 
Dramaturg elżbietański, przeł. V. Komorowska, Warszawa 1965, s. 53-54 i 88).

108 Problem uznania legitymacji Jakuba Stuarta do angielskiego tronu oraz kontrower
sje z tym związane omawia szeroko wybitny znawca problematyki, przywoływany wielekroć 
w niniejszym tomie J. H. Hex ter w artykule Parliament, Liberty, and Freedom of Elections, 
[w:] Parliament and Liberty from the Reign of Elizabeth to the English Civil War, red. tenże, 
Stanford, Ca. 1992, s. 21-55.



ANEKS
Uwagi o koncepcjach szkockich myślicieli XVI w.

1. Analizując atlantycką tradycję republikańską, brytyjski badacz myśli poli
tycznej J. G. A. Pocock zwrócił uwagę nie tylko na znaczenie dawnych Brytów 
(o czym wspominaliśmy w związku z doktryną ancient constitution i ważną dla 
niej kwestią podboju), ale także na dokonania Andrew Fletchera z Saltoun, który 
miał pojąć znaczenie zagadnień kluczowych w angielskiej myśli politycznej le
piej niż jej twórcy1. Fletcher i ci, którzy go naśladowali, opierali się na starszej, 
specyficznie szkockiej tradycji, uwzględniającej inne doświadczenia polityczne 
i prawne niż właściwe Anglii, bo w wielkiej mierze analogiczne do tych, jakie 
były udziałem Francji2. Już u schyłku XV w. pojawia się bowiem w Szkocji my
śliciel zbliżający się do stanowiska absolutystycznego, akcentujący regalny jedy
nie, a nie polityczny i regalny zarazem charakter ustroju politycznego jego kraju, 
ustroju właściwego także ówczesnej Francji3, jednoznacznie negowanego nato
miast w odniesieniu do Anglii przez Johna Fortescue4. John Irlande (1455-1490), 
bo o nim mowa, do którego ustaleń nawiązywać miał Fletcher, w The Meroure of 
Wysdome z 1490 r. przedstawiał ustrój Anglii podobnie jak z jednej strony póź
niejszy nieco francuski „konstytucjonalista” Claude de Seyssel, z drugiej zaś nieco 
wcześniejszy Fortescue, eksponując kategorię dominium politicum et regale, ale 
też stosując w odniesieniu do ustroju Szkocji kategorię dominium regale. Zdaniem 
Irlande’a, który często odwoływał się do pism koncyliarysty Jeana de Gersona, 
przewidującego „ustrój mieszany” dla Kościoła rzymskiego, w jego kraju istniała 

1 J. G. A. Pocock, Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic 
Republican Tradition, Princeton, NJ 1975, s. 426-432 oraz 506 i n.

2 Zob. np. C. Morris, Political Thought in England. Tyndale to Hooker, Oxford 1953, 
s. ix-x.

3 Zob. szerzej B. Szlachta, Konstytucjonalizm czy absolutyzm? Szkice z francuskiej myśli 
politycznej XVI wieku, Kraków 2005, szkic pierwszy.

4 Zob. szerzej B. Szlachta, Monarchia prawa. Szkice z historii angielskiej myśli politycznej 
do końca epoki Plantagenetów, Kraków 2001 (szkic poświęcony Fortescue).
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„czysta monarchia”, bez „domieszki” innych „czystych” form rządów, z pewno
ścią więc niemająca charakteru „mieszanego”. Irlande wprowadzał klimat istot
ny dla wielu szkockich myślicieli politycznych następnych pokoleń, eksponując 
znaczenie prawa ludzkiego w zestawieniu z naturalnym, wskazując na znaczenie 
słuszności jako kategorii uzasadniającej wprowadzanie przez władcę wyjątków od 
obowiązujących wymagań normatywnych, a nawet podkreślając, że władca powo
dujący się słusznością nie jest związany prawem przez siebie stanowionym, skoro 
prawo ludzkie jest tworzone przez znaną mędrcowi słuszność. Co więcej, mając 
na uwadze przypomniane już ustalenia, piętnastowieczny autor uznawał już swe
go króla za suwerena, którego zwie się prawodawcą, uznając, że tylko on (choć 
korzystając z rady) stanowi prawo, nadając mu moc obowiązującą i żadne normy 
nieposiadające jego sankcji nie mają w królestwie charakteru prawnego, nikt też 
nie może przeciwstawiać się woli prawodawcy uwzględniającej wymagania słusz
ności, przeciwstawiać jej żadnych kryteriów pozwalających na ocenę jego aktu 
prawodawczego ani stawiać mu oporu. Irlande, niezwykle krytycznie oceniając 
koncepcję monarchii elekcyjnej proponowaną przez Marsyliusza z Padwy, prze
konywał ponadto, iż jedynie władca mający legitymację opartą na urodzeniu jest 
zainteresowany rządzeniem królestwem jak swoją własnością i tylko on posiada 
„rzeczywistą godność”5, choć dopowiadał, że pretendent mający dziedziczny tytuł 
do władania winien zostać „uznany” przez szlachetnie urodzonych6, potwierdza
jących jedynie „Boski tytuł” pretendenta, wymagany z racji upadłości człowieka, 
niezdolnego wszak do legitymizowania panowania7.

5 J. Irlande (Johannes de Irlandia), The Meroure of Wysdome composed for the use of 
James IV. King of Scots, A.D. 1490, t. Ill, Edinburgh-London 1926-1990, s. 107-112 i 144-162.

6 Zob. C. McDonald, John Ireland’s „Meroure of Wyssdome" and Chaucer’s „Tale of 
Melibee", „Studies in Scottish Literature” 1987, 21, s. 23-34.

7 Zob. szerzej J. H. Burns, Lordship, Kingship and Empire. The Idea of Monarchy, 1400- 
-1525. The Carlyle Lectures 1988, Oxford 1992, s. 35-39.

8 George Buchanan, urodzony w lutym 1506 r. w Killeam (Stirlingshire), nie tylko prote
stancki myśliciel polityczny i historyk (Rerum Scoticarum historia, Eton 1582), ale i znakomicie 
piszący klasyczną łaciną poeta, uznawany nawet za głównego przedstawiciela szkockiego huma
nizmu, pochodził z ubogiej, choć posiadającej szerokie koneksje rodziny szlacheckiej. Wysłany 
został na studia do Paryża, już w 1522 r. zmuszony był wrócić do Szkocji; rok później uczest
niczył w wyprawie wojennej przeciw Anglii, a w kolejnych latach studiował w St. Andrews, 
gdzie słuchał wraz z Johnem Knoxem wykładów Johna Maira. W 1526 r., po ukończeniu stu
diów w Szkocji, wyjechał ponownie do Paryża, gdzie kontynuował studia, a następnie wykła
dał w College de Saint-Barbe w Paryżu, ucząc łaciny przy użyciu nowej metody wypracowanej 
przez Thomasa Linacre’a, którego pracę na temat gramatyki łacińskiej napisaną w języku an
gielskim przełożył na język łaciński (1533). Po powrocie do Szkocji, w 1534 r. został wycho-

Innym znaczącym epizodem w rozwoju szkockiej myśli politycznej korespon
dującym z procesami zachodzącymi w podobnej refleksji we Francji była kontro
wersja wywołana przez dialog George’a Buchanana8 De jure regni apud Scotos.
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Dialog, opublikowany w Edynburgu w 1579 r., roku wydania traktatu Pindiciae 
contra tyrannos przez francuskich hugenotów, kilka lat po wydarzeniach nocy św. 
Bartłomieja i powołaniu Ligi Katolickiej (choć powstał prawdopodobnie kilka lat 
przed wydarzeniami nocy św. Bartłomieja i nie był odpowiedzią na nie, jak nie
które przynajmniej teksty hugenotów* i * * * * * * * 9), zawierał próbę usprawiedliwienia detroni
zacji królowej Marii Stuart10. Choć bez wątpienia wiązała się ona z teoriami oporu 

wawcą nieślubnego syna Jakuba V, późniejszego regenta Murray’a, atoli stracił to stanowisko
i na żądanie kardynała Beatona, oskarżony o herezję, został wtrącony do więzienia; tam przy
gotował satyrę Somnium (1535), nawiązującą do wcześniejszej satyry Franciscanus et fratrem
(1527), ujawniając w niej protestanckie sympatie. Uszedłszy z więzienia, przebywał we Francji
i Portugalii; wykładał w College de Guyenne w Bordeaux (jego studentem był m.in. Michel de
Montaigne) oraz dokonał przekładu na łacinę Medei i Alcesta Eurypidesa, a także ukończył skie
rowane przeciwko tyranii dramaty Baptistes i Jepthes', uczył także w Paryżu i Coimbrze, gdzie
po śmierci swego protektora, rektora uniwersytetu, spędził kilkanaście miesięcy w więzieniu za 
szerzenie herezji (1549-1551). Po uwolnieniu mieszkał w Anglii i Francji, gdzie napisał po ła
cinie poematy De sphaera (1555) i Epitalamium (1558; poświęcony małżeństwu Marii Stuart 
i francuskiego delfina). Do Szkocji wrócił w 1561 r. już na stałe. Początkowo popierał królową 
Marię, pełniąc stanowisko rektora jednego z kolegiów w St. Andrews. Gdy Maria Stuart popadła 
w konflikt ze szkockimi purytanami, a zwłaszcza po zamordowaniu jej drugiego męża, lorda 
Damley’a w 1567 r., stał się jej zaciętym wrogiem, pisząc m.in. skierowany przeciwko niej ob- 
rażliwy pamflet Detectio Mariae Scotorum reginae (Edinburgh 1571), a także przygotowując 
dla Elżbiety I akt oskarżenia skierowany przeciwko królowej Szkocji. Wkrótce Buchanan został 
nauczycielem małoletniego króla Jakuba VI Stuarta, a po śmierci regenta Murray’a członkiem 
rady stanu i kanclerzem państwa. Po objęciu samodzielnych rządów przez Jakuba (późniejsze
go króla Anglii Jakuba I), usunął się z życia publicznego na znak sprzeciwu wobec absoluty- 
stycznych zapędów wychowanka. Dwutomowe dzieła zebrane Buchanana publikowano już na 
początku XVIII w. nie tylko w Szkocji (T. Ruddiman, Edinburgh 1715), ale i na kontynencie 
(P. Burmann, Leyda 1725). Buchanan zmarł w Edynburgu 29 września 1582 r., trzy lata po 
wydaniu najbardziej znanego (i najbardziej nas interesującego) dzieła De jure regni apud Scotos, 
w roku publikacji Rerum Scoticarum historia, traktującej o dziejach jego kraju od czasów mi
tycznego Fergusa.

9 Zob. W. S. McKechnie, George Buchanan. Glasgow Quatercentenary Studies 1906, 
Glasgow 1907, s. 226-229 oraz H. R. Trevor-Roper, George Buchanan and the Ancient 
Scottish Constitution, „English Historical Review” 1966, Supplement 3. I. C. McFarlane dowo
dzi, że Buchanan napisał swe dzieło najprawdopodobniej w 1567 r. dla usprawiedliwienia de
tronizacji królowej Marii (I. C. McFarlane, Buchanan, London 1981, s. 392-396); jego teza 
jest już dzisiaj niemal powszechnie akceptowana (zob. choćby: R. A. Mason, Kingship and 
the Commonwealth. Political Thought in Renaissance and Reformation Scotland, East Lothian 
1998, s. 191).

10 Przypomnijmy, gwoli zarysowania kontekstu historycznego, że w 1542 r. zmarł król 
Szkocji Jakub V Stuart, który pozostawił po sobie narodzoną kilka dni przed jego śmiercią córkę 
Marię. Regencję objęła matka Marii, Maria Lotaryńska z rodu Gwizjuszy, katoliczka skłonna do 
współpracy z Francją, tradycyjnym sojusznikiem Szkotów przeciwko Anglii. Wkrótce sprzeci
wili się jej członkowie Covenant, związku powstałego w 1557 r., działającego pod kierunkiem 
sprzyjającego z kolei kalwinom lorda Jamesa (Jakuba) Stuarta, brata Marii Stuart, hrabiego
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formułowanymi przez nieco wcześniejszych protestantów, to nie była realizowana 
wyłącznie przy pomocy właściwych im argumentów teologicznych i „biblijnego 
języka”, lecz raczej w oparciu o racje znajdowane w tekstach klasycznych, osobli
wie u Cycerona11, oraz w ustaleniach jego nauczyciela Johna Maira12. Odchodzenie 

Moray. Wspierane przez Anglików powstanie kalwinów wybuchło po przybyciu do Szkocji ich 
„duchowego przywódcy” Johna Knoxa, znanego nam z dziejów Anglii i z analiz poświęconych 
radykalnym myślicielom protestanckim tego kraju; rebelia zakończyła się kapitulacją francu
skiej załogi i zawarciem w 1560 r. przez posłów angielskich i Marię Stuart (władającą już sa
modzielnie po śmierci matki) traktatu w Edynburgu, który negował wpływy francuskie w Szko
cji i uznawał legitymację Marii do jej tronu pod warunkiem rezygnacji z pretensji do korony 
angielskiej (Maria wywodziła je od babki Małgorzaty, siostry Henryka VIII) i uznania przez 
nią praw Elżbiety I. W tymże roku parlament szkocki obalił episkopat katolicki, skonfiskował 
dobra Kościoła rzymskiego i wprowadził kalwinizm, zapowiadając zarazem likwidację klasz
torów i stosowanie kary śmierci za trzykrotny udział w katolickich nabożeństwach, podejmując 
zatem podobne decyzje, jak Henryk VIII, który jednak działał jako król-w-parlamencie, Szkoci 
zaś z pominięciem monarchini, a nawet wbrew jej woli. Maria, współpracując z francuskimi 
Walezjuszami i Gwizjuszami, dążyła do przywrócenia pozycji Kościoła katolickiego, nie uzna
jąc postanowień parlamentu zdominowanego przez kalwinów. W 1565 r. poślubiła swego ku
zyna, katolika Henryka Stuarta, lorda Damley, prawnuka po kądzieli króla Anglii Henryka VII, 
odrzucając kandydatów wspieranych przez Elżbietę (w tym jej faworyta, hrabiego Leicester), 
ale i wzmacniając swe pretensje do korony angielskiej. Królowa stłumiła też bunt kalwinów 
wspieranych przez Elżbietę, zmuszając Moray’a do schronienia się w Anglii. Po zamordowaniu 
przez spiskowców kierowanych przez Damley’a sekretarza Marii Davida Riccio, projektującego 
przymierze Szkocji, Hiszpanii i papiestwa przeciwko Anglii, prezbiterianie odzyskali panowa
nie, a monarchini została uwięziona, rychło jednak nie tylko odzyskała zaufanie męża i powiła 
w 1566 r. ich syna, przyszłego króla Szkocji Jakuba VI i króla Anglii Jakuba I Stuarta, ale także 
dopuściła do parlamentu duchownych katolickich i wróciła na czele katolickich stronników pod 
wodzą Bothwella do Edynburga. Jej pozycję osłabiło wkrótce zabójstwo lorda Damley’a (1567): 
jej zachowanie po tym akcie (niewzięcie udziału w pochówku, krótka żałoba, nieukaranie win
nych), zwłaszcza zaś poślubienie już trzy miesiące po tym Bothwella, uznawanego za jednego 
z głównych sprawców mordu, wywołało bunt lordów kalwińskich i niektórych panów katolic
kich, ponowne uwięzienie królowej, jej abdykację na rzecz syna, regencję Moray’a i utrwale
nie w Szkocji Kościoła prezbiteriańskiego (Kirk of Scotland), kierowanego przez duchownych 
i świeckich. W 1568 r. Maria zbiegła do Anglii, gdzie została pozbawiona wolności, po 8 latach 
uwolniona, lecz w 1587 r. - za udział w spisku Babingtona - została stracona za przyzwoleniem 
Elżbiety (nieopodal której spoczywa w londyńskim opactwie westminsterskim).

11 J. H. Burns, George Buchanan and the anti-monarchomachs, [w:] Political Discourse in 
Early Modem Britain, red. N. Phillipson, Q. Skinner, Cambridge 1993, s. 3.

12 John Mair lub John Major (łacińskie imiona Johannes Majoris lub Haddingtonus Scotus) 
urodził się zapewne w 1467 r. w Gleghomie (koło North Berwick, East Lothian), w 1490 - dzię
ki pomocy biskupa Ross - udał się na studia najpierw do Cambridge, a następnie do Paryża, 
gdzie uzyskał bakalaureat w 1493 i magisterium w 1496 r., pozostając pod opieką nominalisty 
i empirysty Buridana. Następnie z powodzeniem ukończył studia teologiczne, wyraźnie zdomi
nowane już duchem erazmiańskim, uzyskując tytuł magistra w 1505 r. Około 1510 r. wdał się 
w spór na temat hiszpańskiej konkwisty, broniąc tezy o posiadaniu przez mieszkańców Ameryki 
uprawnień właścicielskich, oraz w polemikę dotyczącą badań nad Biblią. W 1518 r. wrócił do
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przez szkockich myślicieli politycznych od „regalnego” stanowiska zarysowa
nego u schyłku XV w. przez Irlande’a rozpoczęło się już przed objęciem tronu 
przez Marię Stuart, wcześniej nawet niż spory między katolikami i kalwinistami, 
nie mówiąc już o wydarzeniach uzasadniających bunt, który doprowadził do ab
dykacji królowej. Mair, uchodzący za prekursora radykalnej tradycji protestanckiej 
rozwijanej przez jego szkockich uczniów (w tym przez Johna Knoxa), pozostają
cy pod wpływem szkotystycznego nominalizmu i woluntaryzmu (głównie Dunsa 
Szkota* 13) oraz paryskiego koncyliaryzmu i intelektualizmu tomistów, interesował 
się nade wszystko problemem natury władzy sprawowanej w Kościele. Do ich opi
sania używał - jak Fortescue - kategorii dominium stosując ją tak dla określenia 
relacji między osobą i jej rzeczą, jak i relacji między królem i jego królestwem14. 

Szkocji, podejmując trud wykładania na uniwersytecie w Glasgow; mimo prób Wolsey’a „ścią
gnięcia” Maira do Cambridge i króla Franciszka I do zatrzymania go w Paryżu (gdzie prze
bywał w latach 1526-1531 i wydał swe najważniejsze prace jako jeden z najbardziej wpływo
wych profesorów paryskich), pod koniec życia Mair wrócił do Szkocji, by od 1533 r. nauczać 
na Uniwersytecie St. Andrews (gdzie jego studentami byli m.in. Knox i Buchanan). Autor m.in. 
komentarzy do Sentencji Piotra Lombarda, dzieł Arystotelesa i Ewangelii według św. Mateusza, 
Historia majoris Britanniae (Paris 1521), De Gestis Scotorum (Paris 1521), Quaestiones logi
cales (Paris 1528) i Disputationes de potestate papae et Consilii (Paris), zmarł w 1550 r. Na 
temat życia i przede wszystkim empirystycznej filozofii Maira zob. dwa dzieła A. Brodiego 
(The Circle of John Mair: Logic and Logicians in Pre-Reformation Scotland, Oxford 1985, oraz 
The Tradition of Scottish Philisophy, Edinburgh 1990).

13 Na pokrewieństwo myśli Maira i Dunsa Szkota, osobliwie w zakresie teologii, zwraca 
uwagę T. F. Torrance, 1469-1969. La Philosophie et la théologie de Jean Mair ou Major de 
Haddington (1469-1550),,Archives de Philosophie” 1969, 32, s. 532 i n.

14 J. Mair, Joannis Maioris... in Mattheum ad literom expositio, Paris 1518, fo. lxiii. Bums 
zwraca jednak uwagę, że w języku stosowanym dzisiaj jedynie prawne posiadanie osobiste mia
nować by należało dominium, natomiast do uprawnień władcy należy stosować termin władza 
lub suwerenność (J. H. Burnus, Fortescue and the Political Theory of dominium, „Historical 
Journal” 1985, 28, 4, s. 778). W innym zaś tekście wskazuje, że Mair pozostawał w głównym 
nurcie chrześcijańskiej refleksji na temat dominium civile, şivepoliticum, odnoszonym do wszel
kich form sprawowania kontroli przez byty rozumne nad światem, w którym żyją, w tym do 
własności prywatnej; uznawał on bowiem, że uprawnienia związane z tą instytucją są pocho
dzenia ludzkiego, nie istniały natomiast przed upadkiem człowieka i jako takie nie posiada
ją umocowania w prawie wiecznym ani naturalnym. Wskazuje wprawdzie, że także w stanie 
poprzedzającym upadek uprawnienia takie mogły się pojawić, a jednak człowiek - działający 
wówczas zgodnie ze swą naturą - nie korzystał z nich, ani nikomu nie podlegając, ani nie mając 
dóbr niejako przeciwko innym jednostkom, używając jedynie tego, co dzielił z innymi. Dopiero 
jednak po upadku ludzcy prawodawcy ustalili zasady korzystania z prywatnej własności, dając 
podstawę dla dominium i jus; treść pierwszej kategorii różni się od treści dominium utile, znanej 
również w stanie przed upadkiem; wiąże się ona bowiem z uprawnieniem do posiadania i uży
wania rzeczy jedynie wedle woli właściciela i ma wyłącznie sens „możności korzystania i rozpo
rządzania”; i chociaż nie każde uprawnienie ma podstawę w dominium (np. uprawnienia dzieci 
względem rodziców), przecież zasadniczo - jak chce Bums w węższym znaczeniu dominium 
- obie kategorie Mair zdaje się identyfikować, uznając, że legitymowana władza (potentia lici- 
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Prawo stanowiło dla Maira ekspresję woli prawodawcy i o ile było rozumne, 
wiązało wszystkie byty racjonalne (rozkazy nierozumne nie mogły być uznane 
za normy prawne, podobnie jak w tradycji klasycznej i tomistycznej). Trzy były 
w jego przekonaniu rodzaje rozumnego prawa: ludzkie, naturalne i Boże, a każde 
z nich miało zmierzać do dobra tych, których działania porządkowało. Miano pra
wa ludzkiego odnosił Mair do norm stanowionych przez władcę, które - by być 
rozumnymi i służyć dobru wspólnemu całej wspólnoty politycznej - nie mogło 
przeczyć prawu naturalnemu ani Bożemu, nie będąc jednak wnioskiem z tamtych 
(w przeciwnym razie, jak zauważał, stanowiłoby fragment prawa naturalnego15), 
lecz miało być zbiorem norm niesprzecznych z wymaganiami zasad sprawiedli
wości i moralności, a dostosowanych do szczególnych okoliczności czasu i miej
sca; stanowienie, jedyne źródło norm prawa ludzkiego, wymagało więc umiejęt
ności „praktycznych”, skoro wymagało uwzględniania okoliczności różnicujących 
wspólnoty i było zmienne w czasie16. Źródłem prawa ludzkiego stawał się w tym 
ujęciu nie tyle teoretyczny, ile praktyczny rozum ludzki, zdolny uwzględniać 
zmienne i zróżnicowane okoliczności i warunki. Prawo (preceptum pure humanum) 
nie mogło być traktowane jako zbiór wniosków wyprowadzanych przez rozum teo
retyczny z pierwszych przesłanek lub zasad sprawiedliwości głównie dlatego, że 
jego treść wyznaczały zwyczaje, które rozum praktyczny znajdował, stwierdzał, 
iż są powszechnie respektowane i przydawał im walor norm prawnych17. Prawo 
tak stwierdzane raczej niż konstytuowane przez prawodawcę, wiązać miało wolę 
władców, ono bowiem uzasadniało ich władztwo i zakreślało mu granice, budząc 

ta) jest miarą jego uprawnień. Co ciekawe, Mair, który w wielu miejscach naśladował Gersona, 
pomija właściwe koncyliaryście dystynkcje różnych rodzajów dominium i odpowiadających 
im form uprawnienia (jus) i rządzenia (regimen). Dlatego, posiłkując się kategorią dominium 
i wskazując, że władca stanowiący prawo pozytywne może być opisany przy jej użyciu, ustala 
zasadniczą treść władzy za pomocą identyfikowanej z nią kategorii uprawnień; jeśli zważymy, 
że jednoznacznie opowiada się on za dziedzicznością tytułu do korony, a przeciwko elekcyj
nej monarchii, dostrzeżemy, że w związku z upadłością natury człowieka powodowanego odtąd 
augustyńską libido dominandi właśnie dziedziczność jest najlepszym sposobem przenoszenia 
władzy jako zbioru uprawnień na następcę i zapewnienia ciągłości jej realizacji, koniecznej dla 
należytej dbałości o dobro wspólnoty; argument, jaki w związku z tym zagadnieniem przywołu
je, ma interesujący charakter: dotyka bowiem następstw realizacji odmiennej zasady ustalania 
władcy politycznego w republikach włoskich początku XVI w., niezapewniającej ani ciągłości, 
ani należytej godności republikańskiej głowie państwa i dlatego nieuchronnie prowadzącej do 
zaburzeń negujących dobro wspólnoty politycznej.

15 J. Mair, loannis Majoris Doctoris Theologi in Quartum Sententiarum quaestiones, Paris 
1516, XV, q. IV.

16 J. Mair, Ethica Aristotelis Peripateticorum Principis, cum loannis Majoris Theologi 
Parisiensis Comentariis, Paris 1530, V, VII.

17 J. Mair, In Tertium Sententiarum disputationes Theologicae loannis Majoris Hadyngto- 
nani denuo recognitae et repurgatae, Paris 1528, XXXVII, q. III.
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tak w piastunach władztwa, jak i w ich poddanych respekt dla sprawiedliwości, 
wspólnego dobra wspólnoty jako całości i charakterystycznych dla niej zwycza
jów. Teza o stwierdzaniu prawa raczej niż jego konstytuowaniu chwieje się jednak 
wówczas, gdy Mair odpowiada na pytanie: czy lepiej jest podlegać dobremu pra
wu czy dobremu człowiekowi? Powiada bowiem, że lepiej podlegać rządom do
brego człowieka, bo mądry (roztropny) władca jest w stanie dostosowywać normy 
do okoliczności czasu i miejsca, uwzględniać zmienne warunki życia podległej mu 
wspólnoty politycznej i formułować normy bardziej rozumne niż normy martwych 
statutów. W ten sposób wola „mądrego władcy” staje się dla Maira źródłem prawa, 
decydującym o jego treści, a być może nawet nadającym mu walor sprawiedliwości 
czy słuszności. Normotwórczy autorytet mędrca czyni wręcz normy przez siebie 
ustanawiane dobrymi, co wyraźnie odróżnia go od autorytetu realizowanego przez 
władców opisywanych w późnym średniowieczu: rzeczą „prawodawcy” Maira jest 
nie tylko promulgacja prawa już istniejącego lub nadawanie normom mocy wią- 
żącej, lecz formułowanie norm dostosowanych do zmiennych potrzeb wspólnoty 
jako norm nowych; niedeklarowanie norm znajdowanych w zwyczajach wspólno
ty, ale ich konstytuowanie mądrością właściwą „roztropnemu władcy”18 19. Mogło 
by się wydawać, że zaprezentowane ujęcie wiedzie prostą drogą nie tylko do opcji 
absoluty stycznej, ale wręcz do zarysowania koncepcji suwerenności pojmowanej 
jako wyłączność woli prawodawczej suwerena wyposażonego w „prawy rozum”. 
Jednak szkocki myśliciel nie dąży w tym kierunku konsekwentnie. Przeciwnie, sta
ra się uporządkować, a nawet ograniczyć władzę piastunów władztwa, wymaga
jąc też, by prawodawca nie opierał się tylko na danych własnego rozumu, jak inni 
ludzie jest bowiem omylny, lecz wysłuchiwał rad mędrców i biegłych w prawie. 
Co więcej, antycypując argument użyty przez jego ucznia Jacquesa Almain’a w po
lemice z Tommaso’ de Vio (kard. Kajetanem), wskazuje, że możność stałego do
radzania królowi, a nawet jego detronizowania przez radę nie oznacza zastąpienia 
monarchii przez arystokrację, zapewnia natomiast „dobre bycie” tym, których rada 
reprezentuje i dla dobra których współdziała z królem.

18 Ta sprawność władcy-prawodawcy różni się jednak zarówno od zwykłej mądrości poli
tycznej obywatela, która ujawnia się raczej w posłuszeństwie niż w rozkazywaniu, jak i od zdol
ności koniecznej do dobrego sprawowania niższych urzędów, związanych z kwestiami szczegó
łowymi i wykonaniem raczej norm ogólnych niż ich ustanawianiem.

19 J. Mair, Regnum prestat timocratie et aristocratie, [w:] tenże, In Quartum Sen- 
tentiarum..., XV, q. xxxiv).

Ustalenia te mają wielkie znaczenie dla Maira i wiążą się z jego ujęciem prawa 
jako niededukowanego z pierwszych zasad przez władcę politycznego lub ducho
wego, lecz ustalanego w zależności od zmieniających się okoliczności czasu i miej
sca. Eksponują one nacisk, jaki szkocki myśliciel kładzie na aspekt pomijany przez 
tych, którzy głosili, że prawo winno być deklarowane raczej niż konstytuowane, 
niezmienne, a niezmieniające się stosownie do okoliczności, że do ustalenia jego 
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treści konieczna jest „roztropność” jako utrwalona sprawność lub dzielność, nie zaś 
szczególny jej rodzaj - „roztropność polityczna” (prudentia politica), którą Mair 
kojarzyć będzie głównie z „roztropnością w stanowieniu prawa” (prudentia legis 
positivae). Pomijając w tym miejscu problem niejednorodności stanowiska Maira, 
a zwłaszcza wzmocnienie w jego późnych pismach wątków dotyczących ograni
czeń aktywności władcy politycznego, zauważmy jego stałe przekonanie, być może 
-jak sugerują badacze - przejęte od Arystotelesa, że ustrojem najlepiej gwarantują
cym „roztropność prawodawcy” jest monarchia19. Ta teza jednak, uzgadniana przez 
Maira z postulatem zdobywania przez roztropnego prawodawcę rozległej wiedzy 
prawniczej i korzystania z pomocy znakomicie wykształconych w tym kierunku, 
problematyzuje tak ważną dla Fortescue tezę o kierunkowaniu jego woli przez 
„chcenie wspólnoty” (intentio populi)10. Nie dość jednoznacznie rozstrzygając pro
blem związania woli króla-prawodawcy radami udzielonymi przez biegłych praw
ników, nie jest w stanie przekroczyć relacji władcy do prawa w kierunku relacji 
jego woli do „chcenia ludu”. Wydaje się, że szkocki autor, na którego powoływać 
się będzie wielu jego uczniów, poprzestaje na relacjonowaniu mądrości i roztrop
ności do prawa, które przecież jest zmienne, winno być przez prawodawcę dosto
sowywane do zmiennych okoliczności. Z jednej strony Mair powiada, że każdy 
król dziedziczny zasięga rady, sam jednak podejmuje decyzje, z drugiej, iż każdy 
władca jest moralnie zobowiązany działać zgodnie z radami mądrych doradców, 
oddalając zarazem zarzut, iżby mogło to prowadzić do zastąpienia monarchii przez 
arystokrację: dopóki realna władza i wynikająca z niej możność ostatecznego decy
dowania spoczywa w rękach króla, dopóki działa on w oparciu o własny tytuł i do
póki podporządkowany jest jeno wymaganiom roztropności praktycznego rozumu, 
dopóty istnieje monarchia i żaden inny ustrój nie jest jej w stanie zastąpić. Jednak 
w tezach tych kryje się zapowiedź odmiennego, szczególnego rozstrzygnięcia, po 
które sięgną następcy Maira: nie wyklucza on przecież, iż w pewnych okoliczno
ściach władca nie będzie działać z własnego tytułu albo nie będzie się kierować 
tylko wymaganiami „własnej roztropności”; iż w wyjątkowych przypadkach, gdy 
- jak u Barclay’a - powodować się będzie partykularnymi namiętnościami, świa
domie mordować poddanych i zagrażać istnieniu wspólnoty jako całości; zapew
ne odpowiednio umocowani reprezentanci wspólnoty, parowie lub trzy stany, będą 
mogli zobowiązać go do podjęcia pewnych działań, w żadnej jednak mierze nie 20 

20 Zdaniem Maira rząd musi działać zgodnie z prawem, władca-prawodawca ma jednak 
stanowić prawo na mocy własnego tytułu; monarchia jest najlepszym ustrojem zapewniającym 
spełnienie obu przesłanek, o czym świadczyć mają przytaczane analogie z przyrodą i argumen
ty historyczne. W doktrynie Maira nie ma już tedy miejsca dla czegoś w rodzaju politia mixta, 
przewidywanego przez Fortescue; choć bowiem w wielkiej mierze korzystał on z prac współ
czesnych koncyliarystów szkoły paryskiej, za powinny ustrój Kościoła także uznawał przecież 
monarchię, regnum, politia regalis. Zob. szerzej J. H. Burns, Politia regalis et optima: The 
Political Ideas of John Mair, „The History of Political Thought” 1981, 2, s. 36.
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roszcząc sobie jednak pretensji do przejęcia właściwej tylko jemu „mocy prawo
dawczej”.

Po raz kolejny znajdujemy w wypowiedziach myśliciela przełomu wieków 
średnich i renesansu zagadnienie analizowane już przez Fortescue, nurtujące także 
polemistów XVI w. Niejednoznaczne stanowisko Maira pozwala znajdować w jego 
pismach argumenty na rzecz rozmaitych kierunków, nie tylko absolutystycznego, 
który podejmie np. William Barclay, ale także radykalnego, który stanie się udzia
łem Knoxa i Buchanana. Mair głosi bowiem wprost, że władza monarchy różni się 
od władzy ojca, nie jest zatem „naturalna”, ale - zwróćmy uwagę - opiera ją na 
zgodzie lub przyzwoleniu rozumnych poddanych, koniecznych również dla trwania 
prawa, niewymaganych jednak od nierozumnych, niewpływających na moc obo
wiązującą prawa ani na tytuł władcy21. „Zgoda lub przyzwolenie rozumnych” decy
dują bowiem o „sprawiedliwości legitymacji władzy”, a na pytanie, czy wyrażane 
są one wobec każdego kolejnego władcy Mair odpowiada (podając „argumenty ra
cjonalne”), że monarchia dziedziczna jest najlepszą formą rządów, gdyż ludzie go
dzą się w niej słuchać człowieka godnego, doświadczonego i mądrego, który pia
stuje władzę „z nadania Boga”, jako taki zdolny jest powstrzymać ich przed złem 
i nie musi sam zabiegać o zachowanie tronu lub zapewnienie swym dziedzicom 
przychylności elektorów. Mair pozbawia jednak w ten sposób wspólnotę upraw
nienia do zmiany formy rządów i reguł dziedziczenia korony, a nawet do wskazy
wania osoby piastuna korony w razie przerwania linii dziedziczenia, choć nie od
biera jej tego uprawnienia na zawsze. Zasadniczo bowiem, w drodze dziedziczenia 
przenoszona jest z ojca na syna władza (i związane z nią uprawnienia), którą Bóg 
- na mocy swej „zwykłej władzy” (potestas ordinata) - ustanowił dla człowieka; 
w pewnych jednak przypadkach, na mocy „władzy absolutnej” (potestas absolu- 
ta), może On wpływać na bieg rzeczy ludzkich, wprawdzie nie bezpośrednio, ale 
za pośrednictwem wspólnoty (ludu), o której dobro każdy władca winien zabiegać 
w pierwszej kolejności. Nie z własnej tedy władzy lub uprawnień, ale z absolutnej 
władzy Boga czerpie wspólnota (corpus mysticum) uprawnienie do sprzeciwu wo
bec władcy22. Tezy dotyczące „sytuacji kryzysowych” wydają się jednak prowadzić 
ku ustaleniu okoliczności, w jakich wspólnota może korzystać z posiadanej „moż
ności przyzwalania”, a nawet wyboru władcy, co oznaczałoby w szczególności, że 
porządek dziedziczenia korony nie może być zmieniany przez wspólnotę „w każ
dym momencie”, że nie mogą tego czynić parowie, ciało przedstawicielskie ani 
„trzy stany”, a jednak, że „w sytuacji krytycznej” może on być naruszony, jak rzecz 
się miała w przywoływanej przez Maira sytuacji przejęcia korony przez Roberta 

21 J. Mair, In Quartum Joannis Majoris..., XV, q. x (fo. 76 v). Mair wprost bowiem zauwa
ża, że dominium politycznego władcy nie jest tym rodzajem dominium, jakim dysponuje właści
ciel rzeczy, także on sam działający w sferze prywatnej, jako że nie posiada on uprawnienia do 
porzucenia lub wyzbycia się rzeczy w inny sposób (tamże, fo. 160 v).

22 Zob. J. H. Burns, Lordship, Kingship and Empire..., s. 40-48.
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Bruce’a, sytuacji znanej z historii Szkocji jako typowego „państwa regalnego” (po- 
litia regalis)2\ Zgoda jest częściej wyrażana implicite niż wprost, musi być jednak 
udzielona, o ile ma się pojawić legitymowany władca, choćby - jak w Szkocji - 
miały ją co do porządku sukcesji tronu wyrażać stany.

Zauważmy, że u Maira królestwo stanowi zorganizowaną wspólnotę, posiada
jącą instytucjonalne środki wyrażania swej woli niezależnie od króla, „niższe urzę
dy” podobne do tych, o których wspominał Kalwin i jego następcy, urzędy, z któ
rych przyzwoleniem można w ostatecznej instancji wiązać genezę nie tyle samej 
władzy, ile upoważnienia danej osoby do jej piastowania. Dla Maira legitymowa
na władza króla istnieje po to, by chronić poddanych, jeśli król nie wypełnia swe
go urzędu w należyty sposób, to może zostać pozbawiony tronu przez poddanych 
powołujących się na normę warunkującą istnienie władzy. W tym jednak miejscu 
tkwi podstawowy problem Maira, który będą próbować rozwiązać jego uczniowie: 
z jednej strony król, jako opiekun i prawodawca, znajduje się ponad poddanymi; 
z drugiej jednak mogą oni pozbawić go władzy, w pewnym sensie sytuując się po
nad monarchą.

Usiłując rozwiązać tę kwestię, Mair korzystał z dwóch znaczeń „wyższo
ści”, istotnych dla wszystkich twórców koncepcji „ludzkich uprawnień piastu- 
na władzy”: król sprawuje nad ludem zwierzchność regulariter, natomiast posia
da zwierzchnictwo polityczne, jak ongiś (w koncepcjach papalistycznych) głowa 
Kościoła-uniwersalnej korporacji wiernych, jedynie casualiter lub habitualiter 
et virtualiter i to korzystając - jak uprzednio papież - nie z własnej władzy albo 
uprawnień, ale jedynie z władzy-uprawnienia Boga. W „przypadkach zwykłych” 
zwierzchność należy do króla, gdy jednak nie wypełnia on właściwie swych funk
cji, to zwierzchność realizuje wspólnota. Charakterystyczne, że dystynkcja ta po
jawia się zrazu w rozważaniach Maira poświęconych ustrojowi Kościoła jako 
Mistycznego Ciała Chrystusa o zakreślonym celu nadnaturalnym, działającego 
jednak także w planie doczesnym i dlatego mającego wiele wspólnego z innymi 
wspólnotami ludzkimi, w tym o charakterze politycznym. Najbardziej wzniosły cel,

23 Przypomnijmy, że gdy król Anglii Edward I, podejmując pretensje dawnych królów an
gielskich do zwierzchniej władzy nad Szkocją, obstawał przy swoim prawie do działania w roli 
arbitra między różnymi pretendentami do wakującego tronu Szkocji, z których głównymi byli 
John Balliol i Robert Bruce i rozstrzygnął ów spór na rzecz pierwszego z nich, traktując go za
razem jako swego poddanego, Balliol wypowiedział mu posłuszeństwo, nie otrzymał jednak 
poparcia skłóconych i zawistnych baronów i wkrótce został złożony z tronu przez Edwarda. 
Król Anglii przemaszerował wówczas z triumfem przez Szkocję, zabrał kamień koronacyjny ze 
Scone do Westminsteru i uznał się za króla Szkocji. Opuszczona przez swych możnowładców 
Szkocja odnalazła sama siebie: w maju 1297 r. William Wallace pobił pod Stirling Bridge armię 
angielską, wkrótce jednak przegrał bitwę pod Falkirk. Walka z Anglikami skojarzona odtąd była 
z Robertem Bruce’em, wnukiem pretendenta z 1290 r., który odnosząc decydujące zwycięstwo 
pod Bannockbum w 1314 r., zapewnił Szkocji niepodległość.
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ku któremu zmierza Kościół, decyduje o jego doskonałości jako wspólnoty i o do
skonałości właściwego mu ustroju, nie tylko ustalonego przez Chrystusa (który 
jest mianowany przez Maira „doskonałym prawodawcą”, legislator optimus1*), ale 
i naśladującego Go w dziele stanowienia prawa dla wszystkich członków wspól
noty. Jednak zwierzchnictwa monarchy Kościoła nie wiąże Mair z jego bliskością 
względem Boga, lecz poprzestaje na uwadze, że - jak w przypadku zwierzchni
ka każdej innej wspólnoty - jego władza zawiera uprawnienie do stanowienia pra
wa24 25. Spoglądając z tego punktu widzenia szkocki myśliciel nie jest gotów przyjąć 
konsekwentnie stanowiska koncyliarystów, nie tyle nawet w kwestii relacji mię
dzy soborem powszechnym i papieżem-monarchą, ile między dwoma monarcha
mi: zwierzchnikami Kościoła i wspólnoty politycznej. Ostatecznie, wbrew koncy- 
liarystom, Mair zdaje się przyjmować kierunek gallikański, wykazując, że papież 
dzierży wprawdzie w imieniu Kościoła obydwa miecze, ale tylko miecz duchowy 
dzierży on stale (żn actu), używając miecza świeckiego jedynie wyjątkowo, w razie 
konieczności, mianowicie przejmując go od władcy świeckiego, który miecz ten 
utracił26. Papież czyni to jednak w imieniu Kościoła, a nie „z własnej lub osobistej 
władzy-uprawnienia”, ostatecznie bowiem pozostaje on zawsze poniżej wspólnoty 
wiernych, zdolnej w wyjątkowych przypadkach zdetronizować swego monarchę.

24 J. Mair, In Quartum Joannis Majoris..., XV. fo. 158 v.
25 Ta, charakterystyczna dla Maira, redukcja fundamentu papieskiego zwierzchnictwa, 

koresponduje z jego uwagami dotyczącymi Kościoła jako wspólnoty wiernych, z którą zwią
zał Chrystus-Skała władzę stanowienia prawa dla siebie. Papież, który jako spadkobierca św. 
Piotra, niebędącego Skałą tą bowiem pozostawał sam Zbawiciel, stanowiąc prawo, jedynie wy
konywał uprawnienie wynikające ze zwierzchnictwa wspólnoty, nie posiadając własnych upraw
nień, zakorzenionych w kontynuacji tytułu Piotrowego, wbrew temu, czego dowodzili papaliści. 
Ustalenia dotyczące ustroju Kościoła, w którym jedynie wspólnota wiernych (congregado fide- 
lium) jest władna „w wyjątkowych przypadkach” przeprowadzić „braterską korektę” poczynań 
papieża, który zwykle nią zawiaduje i stanowi dla niej prawo, korespondowały z tezami dotyczą
cymi relacji między władcą politycznym i poddaną mu wspólnotą dotyczy to jednak nie tylko 
stwierdzenia Maira, że sobór powszechny, reprezentujący cały Kościół jest zwierzchnikiem błą
dzącego, bo niezdolnego zapewnić dobra uniwersalnej wspólnoty wiernych przez prowadzenie 
jej do zbawienia, ale również tezy, zgodnie z którą papież - mniejszy od całej reprezentowanej 
wspólnoty - pozostaje większy od każdej jej składowej: i od każdego poszczególnego członka 
Kościoła, i od poszczególnych Kościołów składających się na Kościół powszechny (argument 
istotny następnie w sporach z kierunkiem przyjętym w Anglii przez Henryka VIII jako „króla 
w parlamencie”).

26 O gallikańskich tendencjach obecnych w doktrynie Maira piszę A. Ganoczy (Jean 
Major, exégetè gallicane, „Recherches de science religieuse” 1968, 56, s. 457-495).

Głosząc zarówno w odniesieniu do Kościoła, jak i wspólnoty politycznej, że 
muszą one jako całości dysponować władzą konieczną dla ich zachowania, Mair 
powiada, że władza taka ma walor virtualiter, sprawowana jest przez upoważnio
nego do jej reprezentowania i działania na jej rzecz. W zwykłych przypadkach 
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(regulariter) władza ta piastowana jest przez władcę lub władców ustanowionych 
przez wspólnotę, jednak w sytuacji szczególnego zagrożenia (casualiter) inne oso
by lub ciała muszą podjąć działania dla ochrony istnienia wspólnoty. Z tego powo
du przewiduje on istnienie dwóch rodzajów zwierzchnictwa, z których jeden pod
porządkowany jest drugiemu. W przypadkach szczególnych król staje się niższy od 
wspólnoty politycznej, której przewodził, jak papież staje się niższy od wspólnoty 
wiernych, bowiem dla zachowania swego istnienia w razie podjęcia przez władcę 
działań zagrażających mu obie wspólnoty korzystają ze zwierzchnictwa „wyższe
go rzędu” od tego, jakie sprawuje papież lub monarcha świecki. Władza papieża 
i króla jest „instrumentalna” wobec istnienia wspólnoty, niekojarzonej już jednak 
(Przypomnijmy, wbrew Fortescue) jedynie z „chceniem ludu” (intentio populi)', 
lecz raczej z władzą-uprawnieniem podmiotu chcenia, stającego się samodzielnym 
podmiotem woli poruszanej chceniem, działającego nie tylko za pośrednictwem 
monarchy, ale także innych swoich „organów” nazywanych „niższymi urzęda
mi”. Podmiot ten, lud zatem albo wspólnota, staje się - prawda, tylko w wypad
kach szczególnych - piastunem władzy, który scedował ją na piastuna działające
go regulariter, w szczególnych jednak przypadkach poddając go swemu osądowi. 
Narzucająca się w tym miejscu formuła o „absolutnej władzy ludu” i ograniczonej 
władzy króla (jakże odległa od tendencji bliskiej Irlande’owi) nie jest trafna, bo 
o ile władza wspólnoty może być absolutna jurydycznie, nie dopuszczać możliwo
ści odwołania się od jej decyzji, to dotyczą jej przecież ograniczenia funkcjonalne, 
skoro władza ludu nie odnosi się do przypadków „zwykłych” (regulariter), a je
dynie do „nadzwyczajnych” (casualiter)21. Choć bowiem Chrystus istotnie prze
niósł swą władzę na całą wspólnotę raczej niż na Piotra i jego spadkobierców, choć 
wspólnota ta jest mniej ograniczona w swych poczynaniach niż papież, skoro to 
ona ma moc pozbawienia go zwierzchnictwa, przecież jednak Głowa Kościoła po
wszechnego także sprawuje władzę; nie jest ona z pewnością, a władza polityczna 
tym bardziej, nieograniczona, co jednak nie znaczy, że nie posiada ona Boskiej pro
weniencji i że wystąpienie przeciwko jej piastunowi może się dokonywać na mocy 
innego jakościowo tytułu niż ten, na którym swe zwierzchnictwo opiera papież lub 
król, jak u uczniów Maira: Johna Knoxa27 28 i Buchanana.

27 Bums zwraca uwagę, że Mair ostrożnie formułuje warunki umożliwiające korzystanie 
przez wspólnotę ze zwierzchnictwa politycznego, osobliwie gdy idzie o detronizowanie przez 
nią władców, krytycznie oceniając złożenie z tronu Ryszarda II angielskiego (J. H. Burns, 
Politia regalis et optima..., s. 41).

28 Knox, organizator i dziejopis szkockiego Kościoła prezbiteriańskiego, zaliczany do gro
na najważniejszych myślicieli politycznych kalwinizmu, urodził się prawdopodobnie w 1514 r. 
(podawana jest też data 1505) w Haddington (East Lothian, Szkocja), w niezamożnej rodzinie 
należącej do drobnej szlachty, zmarł 24 listopada 1572 r. w Edynburgu. Prawdopodobnie uczył 
się najpierw w miejscowej szkole, następnie odbywał studia na Uniwersytecie St. Andrews, a po 
ich ukończeniu nauczał w szkole dla dzieci średniej szlachty. Gdy po śmierci Jakuba V Stuarta
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2. Jeszcze jako kapłan katolicki i początkujący duchowny kalwiński Knox, pod
dany króla Anglii Edwarda VI, zalecał bezwzględną uległość wobec władcy mimo 
sprzeciwu wyrażanego wobec zbytniego - jego zdaniem - umiarkowania w dziele 
reformowania Kościoła angielskiego29; sprzeciw wobec polityki prowadzonej przez 
Cranmera, a zwłaszcza wobec zalecania klękania w trakcie przyjmowania komunii 
i wobec Prayer Book z 1552 r., miał jednak walor religijny, bliski także angielskim 
radykałom protestanckim. Jednak już w prowadzonych polemikach teologicznych, 
Knox dał poznać, że w obrębie protestantyzmu eksponującego „religię Słowa”, 
jego stanowisko jest skrajne. Argumenty przytaczane w trakcie prowadzonych po
lemik wskazywały, że doprowadza on do skrajności doktrynę sola scriptura30, rzad
ko przywołując argumenty prawnicze lub nawiązujące do klasycznego antyku i pa- 
trystyki. W słynnym, skierowanym przeciwko kobietom na tronie Szkocji i Anglii 
First Blast Knox uznaje, że podstawą władzy politycznej (mimo potrzeby jej uzna
nia i honorowania przez lud) nie jest wola ludu ani żaden inny tytuł, lecz jedynie 
prawo moralne, dokładniej stała i niezmienna wola Boga31.

w 1542 r. tron objęła ledwie narodzona córka Maria (1542-1587), a do Szkocji wrócił luteranin 
George Wishart i stanął na czele rebelii przeciw regentowi Ananowi, Knox - katolicki kapłan 
(święcenia 1543) - przyłączył się do niej. Po śmierci Wisharta na stosie (1546) Knox już jako 
kalwin trafił do niewoli po zdobyciu zamku St. Andrews przez Francuzów; zwolniony po dwóch 
latach galer, udał się do Anglii: był kaznodzieją w Barwick, potem w Newcastle, a od 1552 r. 
w londyńskiej kaplicy królewskiej; brał udział w naradach nad Prayer Book, odrzucił jednak 
proponowane mu przez króla Edwarda VI biskupstwo w Anglii. Gdy po śmierci tego króla i krót
kich rządach protestantki Jane Grey na tronie angielskim zasiadła Maria I Tudor (1516-1558, 
córka Henryka VIII, panująca w Anglii w latach 1553-1558), Knox udał się do Frankfurtu jako 
anglikański pastor; zmuszony do wyjazdu osiadł w Genewie (1555), gdzie współpracował z Kal
winem i przełożył na język angielski Biblię. Wkrótce wrócił do Berwick, ale po roku - oskarżo
ny o herezję - znów zbiegł do Genewy. W latach 1557-1558 dwukrotnie próbował stawić się 
w Szkocji, by wspomóc powstanie przeciw katolickiej regentce, królowej-matce Marii Gwizjusz 
(która w 1554 r. zastąpiła sympatyzującego teraz z protestantami Arrana), w końcu jednak przy
był do Anglii na wieść o śmierci Marii Tudor i objęciu tronu przez Elżbietę I. W 1559 r. udał 
się do Szkocji, gdzie reorganizował Kościół w duchu kalwińskim, uczestniczył w zgromadzeniu 
rozważającym problem objęcia tronu przez Marię, dotąd pozostającą we Francji, a po jej przy
byciu do kraju w 1561 r. argumentował za oporem wobec niej osobliwie przy okazji małżeństw 
z lordem Damley’em (1565), z którego pochodził przyszły król Szkocji i Anglii Jakub, i - po za
mordowaniu Damley’a - z inicjatorem zabójstwa Bothwellem (1567). Po zwycięskim zakończe
niu rewolty przeciw Marii (1568), jej abdykacji na rzecz syna Jakuba VI (późniejszego Jakuba 
I, króla Anglii) i wyjeździe do Anglii (gdzie więziona przez Elżbietę I została ścięta w 1587 r. 
oskarżona o zdradę stanu), Knox nie objął żadnej funkcji poza tą, którą piastował już wcześniej, 
tj. pastora edynburskiego High Kirk.

29 R. A. Mason, Knox on Rebellion, [w:] tenże, Kingship and the Commonwealth..., 
s. 142-143.

30 Zob. w szczególności R. G. Kyle, The Mind of John Knox, Lawrence, Kansas 1984, 
s. 23-58, i R. L. Greaves, Theology and Revolution in the Scottish Reformation. Studies in 
Thougt of John Knox, Grand Rapids, Michigan 1980, s. 4-24.

31 J. Knox, The First Blast of the Trumpet..., [w:] tenże, On Rebellion, red. R. A. Mason, 
Cambridge 1994, s. 30.
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Właściwa Knoxowi tendencja do eksponowania lub redukowania argumenta
cji jedynie do Pisma, szczególnie Starego Testamentu, znajdowana jest już w jego 
pismach z okresu pobytu w edwardiańskiej Anglii, czyniąc go jednym z głównych 
zwolenników tezy, jakoby Pismo stanowiło zbiór ksiąg dostarczających norm o nie
mal prawniczym walorze, wiążących w Anglii i Szkocji, podobnie jak w czasach 
biblijnych w Izraelu i Judei, albo jako zbiór precedensów, stosujących się zarówno 
wówczas, jak i obecnie, mających charakter powszechnie wiążący i niezmiennych, 
bo pochodzących z niezmiennej woli samego Boga32. Taki sposób pojmowania 
Objawienia miał wielkie znaczenie w planie politycznym w Anglii króla Edwarda 
VI, gdy Knox traktował katolicką Mszę Świętą jako objaw bałwochwalstwa, po
zbawioną antecedencji biblijnych, nieopartą na „starotestamentowym preceden
sie”, będącą więc „pomysłem człowieka” i przeczącą objawionemu prawu Boga 
(nie dziwi, że w takiej „bałwochwalczej ceremonii” było traktowane jako negacja 
główne przykazania Bożego). Gdy tron angielski przypadł w udziale Marii Tudor, 
pozostającej w Kościele katolickim i uczestniczącej w Mszach, Knox - od 1554 r. 
przebywający poza Wyspami (w Dieppe) - napisał kilka listów do angielskich 
współwyznawców, w których atakował Mszę jako wynik „diabelskiego podszep
tu”, eksponując już nie tylko brak precedensu, ale wręcz negację Bożego zakazu 
brania w niej udziału, przygotowując się w ten sposób do wytoczenia tezy istotnej 
dla „sfery politycznej”, zgodnie z którą władcy nakłaniający, a nawet pod groźbą 
sankcji karnych zmuszający do udziału w „bałwochwalczej ceremonii” sprzeci
wiają się zakazowi samego Boga, popadają w bałwochwalstwo i rujnują podsta
wę wspierającą ich zwierzchnictwo. Akceptowana uprzednio teza o potrzebie bez
względnego posłuszeństwa władzy cywilnej przestała być oczywista za panowania 
Marii, jak była - mimo zastrzeżeń natury teologicznej - za panowania młodego 
króla Edwarda. W połowie lat 50. XVI w. tylko w odniesieniu do przypadku an
gielskiego Knox zaczął głosić kluczową dla swej myśli politycznej tezę, iż nie 
tylko respektowanie przykazań Bożych, ale i szczególnego rodzaju porozumienie 
wiążące z Bogiem chrześcijańskiego władcę nakłada na niego powinność zwal
czania bałwochwalstwa, a w razie pogwałcenia tego porozumienia możliwy jest, 
a nawet konieczny sprzeciw poddanych chrześcijan (jako warunek ich zbawienia) 
wobec władcy „chwalącego bałwany”33. Koncepcja Knoxa zmieniała się po 1556 r.

32 R. A. Mason, Knox on Rebellion, s. 143.
33 W listach z 1554 r. Knox nie formułował jeszcze takiego wniosku, skłaniając się bardziej 

ku tezie o konieczności wytrwałego oczekiwania poddanych na zmianę sytuacji niż podnosze
nia sprzeciwu, trwania co najwyżej w oporze biernym, przy sprzeciwie sumienia w oczekiwaniu 
na łaskę miłosiernego i mądrego Boga, niepodnoszenia natomiast rokoszu (zob. J. H. Burns, 
The True Law of Kingship. Concepts of Monarchy in Early-Modern Scotland, Oxford 1996, 
s. 130-136, i R. A. Mason, Knox on Rebellion, s. 144-146). Mason zwraca uwagę, że Knox 
mógł w tym względzie pozostawać pod wpływem nie tyle Kalwina, co Heinricha Bullingera, 
który dopuszczał „teoretyczną możliwość” rebelii wobec władcy gwałcącego wymagania Słowa
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(roku wydania przez Ponęta jego traktatu zawierającego radykalną tezę o prawie 
oporu każdej jednostki), gdy przebywał on we Frankfurcie i Genewie i gdy szkoc
cy biskupi, bezskutecznie oczekując na przybycie wezwanego przez nich Knoxa, 
zaocznie uznali go za heretyka. Knox, korzystając z tego, że w jego kraju nie było 
w tym czasie prześladowań podobnych do prowadzonych w rekatolicyzowanej 
Anglii Marii Tudor, przybył jednak wkrótce do Szkocji, nie po to jednak, by podjąć 
polemikę z biskupami i bronić swego stanowiska, ale po to, by nawiązać kontakt 
z przedstawicielami szkockiej arystokracji, którzy sprzyjali protestantyzmowi i or
ganizowali środowisko zmierzające do wywołania rebelii (lord Jakub Stewart oraz 
earls of Glencaim i Argyll). W liście skierowanym do nich po powrocie do Dieppe, 
Knox zaznaczał, że ciąży na nich odpowiedzialność nie z racji urodzenia, ale pia
stowanych przez nich za sprawą Boga niższych godności niż królewska powinność 
ochrony poddanych przed opresją ze strony władcy niehonorującego prawa Bożego 
określonego w Objawieniu34. W liście nie pojawia się jednak otwarte wezwanie 
do rebelii; w istocie Knox ogranicza się w 1557 r. do wykazania, że w przypadku 
niezdolności władcy do zmiany niesprawiedliwych praw i kierunku prowadzonej 
polityki wszyscy, którzy chcą spełniać wolę Bożą, winni odmówić mu służby. Ten 
„pasywistyczny” bardziej niż „aktywistyczny” apel został zrealizowany 3 grud
nia tegoż roku, gdy przywódcy ruchu protestanckiego w Szkocji zawiązali poro
zumienie (First Band or Covenant), jak się wydaje odczytując jednak treść apelu 
Knoxa nie w „pasywistycznym duchu”, zamykającym drogę do rebelii z racji suge
stii, że jego adresaci winni zachować lojalność wobec władcy świeckiego, choćby 
była nim - jak w ówczesnej Szkocji - regentka Maria Gwizjusz, nie tylko w opinii 
Knoxa niezdolna do zmiany stanowiska wobec protestantów, lecz raczej w duchu 
odmiennym: jako piastuni „niższych urzędów”, swoiści „szkoccy eforzy lub trybu
ni” gotowi już byli stawić czynny opór władzy dopuszczającej się bałwochwalstwa. 
Być może ich zamiary miał na względzie Knox, gdy zaczął przygotowywać pracę, 
w której pasywny opór połączony z lojalnością polityczną przemieniony zostanie 
w tezę o dopuszczalności oporu czynnego, zatem złamania politycznej lojalności. 
Wspominany The First Blast of the Trumpet against the Monstrous Regiment of 
Women napisany w Dieppe w ostatnich miesiącach 1557 r. zawiera już koncepcję, 
która na zawsze zostanie związana z nazwiskiem Knoxa; koncepcję, zgodnie z któ
rą kobieta nie może sprawować politycznego zwierzchnictwa, bo jest to sprzecz
ne z naturą, wyraźnym zakazem Boga zawartym w Objawieniu i z treścią dobrego 

Bożego, zaznaczając jednak zarazem, że w takich przypadkach motywy religijne schodzą nieraz 
na drugi plan, ustępując pola motywom czysto politycznym i z tego względu rokosz jest wysoce 
niebezpieczny, o czym świadczył przypadek anabaptystów, bez wątpienia uwzględniany przez 
kalwinów kontynentalnych, powstrzymujących się we wczesnych latach 50. XVI w. przed for
mułowaniem doktryny czynnego oporu (tamże, s. 146-147).

34 Zob. John Knox ś History of the Reformation of Religion in Scotland, [w:] J. Knox, The 
History of the Reformation of Religion in Scotland, red. W. C. Dickinson, t. I, London 1949, 
s. 135.
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ładu, wszelką słusznością i sprawiedliwością35. Knox twierdził jednak nie tylko, że 
przyjęcie odmiennego rozwiązania przeczy woli Boga i naturze kobiet, niestałych 
i dlatego niezdolnych do rządzenia, które sięgając po koronę, podobne są niena
turalnym potworom, ale także, że uznawane przez wszystkie kraje chrześcijań
skie prawo salickie wyklucza od dziedziczenia tronu kobiety, przeto sprawowanie 
przez nie politycznego zwierzchnictwa byłoby uzurpacją i tyranią, a posłuszeństwo 
wobec nich równało się negacji wymagań Boga, natury i prawa uznawanego po
wszechnie w krajach chrześcijańskich.

35 J. Knox, On Rebellion, s. 8.
36 R. A. Mason, Knox on Rebellion, s. 151.

Szersze uzasadnienie czynnego oporu, zrywające z oryginalną kalwińską 
ideą posłuszeństwa, skierowane przeciw pretensjom Marii Tudor w Anglii, Marii 
Stuart zaś w Szkocji Znajdziemy dopiero w Apellation z 1558 r., już jednak w First 
Blast... Knox wykraczał poza stanowisko kontynentalnych kalwinów i przygoto
wywał wezwanie do czynnego oporu albo rebelii (idąc w tym względzie - współ
cześnie z Goodmanem - tropem Ponęta), mimo że w 1561 r. w rozmowie z Marią 
Stuart zaprzeczał, jakoby we wspomnianej pracy formułował ogólny zakaz spra
wowania władzy przez kobietę, dowodząc, że kierował go jedynie pod adresem 
Marii Tudor36. O jego zastrzeżeniach w tym zakresie świadczy jednak Letter to 
the Regent z 1558 r., nawiązujący zresztą do wcześniejszego o dwa lata apelu do 
Marii Gwizjusz, rządzącej Szkocją w imieniu Marii Stuart, w którym Knox zdaje 
się wciąż wierzyć, że regentka i królowa jego kraju są w stanie dobrowolnie zmie
nić kierunek prowadzonej polityki, i że teza z First Blast odnosi się jedynie do nie
zdolnej do takiej zmiany królowej Anglii, choć w pewnej mierze zawarte w liście 
ostrzeżenia i zastrzeżenia osłabiają tę tezę. Najpóźniej jednak w opublikowanej 
w Genewie Appelation Knox, uznany zaocznie dwa lata wcześniej przez szkockich 
biskupów za heretyka, mający to orzeczenie za najbardziej niesprawiedliwe, wyka
zuje, że na każdym urzędzie ciąży obowiązek reformowania religii celem dostoso
wania jej do wymagań Słowa Bożego, choćby wbrew stanowisku samych duchow
nych; że powinność ta ciąży nie tylko na najwyższym politycznym zwierzchniku, 
ale także na arystokratach sprawujących niższe urzędy we wspólnocie politycznej; 
że - zgodnie z zaleceniem św. Pawła zawartym w Pierwszym Liście do Rzymian - 
konieczne jest respektowanie tego kierunku nawet wbrew stanowisku zwierzchnika 
politycznego, co w „praktycznym względzie” oznaczało „aktywistyczne” przyzwo
lenie na podjęcie działań mimo braku wezwania ze strony władcy, który okazał się 
niegodny, a nawet działań skierowanych przeciwko niemu. Skoro „wszelka wła
dza” pochodziła od Boga, to piastun każdego urzędu, niezależnie od zajmowanego 
w hierarchii miejsca, miał - jako sprawujący urząd o Boskiej proweniencji i niepo- 
chodzący z ustanowienia politycznego zwierzchnika - obowiązek wprost nałożony 
na niego przez Apostoła wspomagania przemian dostosowujących religię do wyma
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gań Objawienia i występowania przeciwko władcy spowalniającemu je albo wręcz 
je „blokującemu”. Podobnie jak zwierzchnik, także piastun niższego urzędu, w tym 
przypadku szkocki arystokrata, dzierżył przecież „miecz sprawiedliwości nie na 
darmo”, że - powołamy za Knoxem słowa Pawła: jego miecz miał przecież służyć 
przywracaniu i umacnianiu dyscypliny, której treść ustalona została w Objawieniu. 
Nawet wówczas, gdy zwierzchnik polityczny nie respektował jej wymagań, pia
stun niższego urzędu nie był zwolniony od jej honorowania i winien był uczynić 
wszystko, by dyscyplina była przestrzegana. Tezy te były przejawem radykalizacji 
stanowiska Knoxa, zbliżającego się do wniosku zapowiadanego w Appelation, iż 
dzierżący „miecz sprawiedliwości” wprost od Boga winni go używać także prze
ciwko politycznemu zwierzchnikowi gwałcącemu prawo objawione, zatem także 
przeciwko chrześcijańskiemu władcy w każdym, nie tylko angielskim, przypadku. 
Teraz, inaczej niż jeszcze w 1557 r., Knox wprost stwierdzał, że Bóg nie nakazywał 
chrześcijanom posłuszeństwa, lecz wymagał, by sprzeciwiali się negującym normy 
prawa objawionego poleceniom władców37.

37 J. Knox, Appellation, [w:] tenże, On Rebellion, s. 95 i 102.

Warto jednak zaznaczyć, że wywód Knoxa opiera się na dystynkcji urzędu i je
go piastuna; że nie neguje on w żadnym razie Boskiego źródła ¡śmiejących urzę
dów, i to zarówno niższych, jak i nade wszystko najwyższych, lecz wskazuje na 
walory ich piastunów jako decydujące o dostatecznej ich godności dla sprawowa
nia pochodzących od Boga funkcji. Uzasadniając opór, Knox nie zwraca się zatem 
przeciwko urzędom jako takim, lecz jedynie przeciwko ich niegodnym piastunom. 
Nie neguje poleconego przez Boga respektu dla urzędu królewskiego, ale jedynie 
wskazuje na polecenie Boga, by nie respektować zarządzeń niegodnego władcy. 
Jego sprzeciw nie ma w żadnym razie charakteru „anarchicznego”, lecz ogranicza 
się do krytyki lub sprzeciwu wobec osoby piastującej urząd o Boskiej wszak pro
weniencji, negującej jednak normy objawione przez Boga. Dwa elementy refleksji 
Knoxa winniśmy stale mieć na uwadze, rozpatrując problem radykalizowania się 
jego politycznego stanowiska: Boską proweniencję niższych urzędów oraz dys
tynkcję osoby i urzędu. Elementy te były już obecne w wystąpieniach radykalnych 
luteranów w latach 20. i 30., a zwłaszcza w słynnym magdeburskim Bekenntnis 
z 1550 r., pojawiały się także u radykalnych kalwinów w rodzaju Pierre’a Vireta 
i Teodora de Bezy oraz u Ponęta i Goodmana, znanych nam już angielskich emi
grantów z czasów Marii Tudor, również uzasadniających wezwanie do rewolty po
winnościami ciążącymi na chrześcijanach prześladowanych przez władcę-bałwo- 
chwalcę. Ostami z wymienionych działali jednak w innych warunkach niż Knox, 
w opinii którego w Anglii polityczny zwierzchnik opierał się na swego rodzaju po
rozumieniu ze wspólnotą i Bogiem, gdy w Szkocji porozumienia tego rodzaju nie 
było. W Anglii za czasów Edwarda VI urzędy i lud przyrzec mieli Bogu obronę 
Jego prawdy w zawartym z Nim porozumieniu, które miała złamać Maria Tudor, 
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z tego właśnie powodu narażając się na radykalny sprzeciw; w Szkocji, skoro nie 
było podobnego porozumienia, sprzeciw wobec łamiącego zobowiązanie wład
cy był trudniejszy, nie jawił się bowiem jako następstwo złamania przyrzeczenia, 
dlatego Knox - przynajmniej do pewnego momentu - zalecał raczej zwalczanie 
duchowieństwa katolickiego niż politycznych władców w rodzaju królowej Marii 
Stuart lub regentki Marii Gwizjusz38 39. O ile Goodman mógł w opublikowanej w Ge
newie pracy How Superior Powers Ought to be Obeyed of their Subjects uzasad
niać obowiązek rebelii złamaniem porozumienia przez Marię Tudor, o tyle Knox 
argumentu tego nie podnosił, nie nawoływał do rebelii jako sankcji za złamanie po
rozumienia z Bogiem przez politycznego władcę. Kierunek przyjęty przez Knoxa 
pozostawał być może pod mocniejszym wpływem stanowiska luterańskiego niż 
przyjęty przez Goodmana, ograniczając koncepcję Szkota do uzasadnienia akcji 
niższych urzędów, a nie „akcji powszechnej” przeciwko „bałwochwalczemu wład
cy”, zmierzającej do jego detronizacji, a nawet tyranobójstwa. Zauważmy jednak, 
że pewne elementy koncepcji podobnej do głoszonej przez Goodmana można od
naleźć także u Knoxa, który przecież zauważał, iż nie tylko na królach, ale także na 
całym ludzie, to znaczy na każdym członku wspólnoty odpowiednio do jego możli
wości, ciąży powinność zwalczania bałwochwalstwa^.

38 R. A. Mason, Knox on Rebellion, s. 156-157.
39 J. Knox, Appellation, s. 102.

Knox nie nawoływał tedy do powszechnej rebelii, mimo śladów w jego wypo
wiedziach, które mogłyby naprowadzać na taką tezę; głosił raczej, że podobnie jak 
starotestamentowi prorocy wyznawcy Chrystusa mogą odwoływać się od decyzji 
hierarchów Kościoła widzialnego do władców świeckich, powołanych do obrony 
poddanych przed wszelką tyranią w imię sprawiedliwości, której treść podają nor
my objawione w Piśmie Świętym. Władza świecka miała normy te znać i z nimi 
uzgadniać każdą decyzję podejmowaną na terytorium podległym jej jurysdykcji; 
kluczowy problem braku woli regentki jako zwierzchnika władz świeckich do za
negowania orzeczenia biskupów wydanego w jego sprawie nie znosił zasadniczego 
kierunku przyjętego przez Knoxa stanowiska: ani, przynajmniej do tego czasu, ary
stokracja, ani tym bardziej lud nie mogły podjąć aktywnego oporu przeciwko tyra
nowi, który nie ma woli stosowania się do wymagań prawa Bożego. Ani w Apella- 
tion, ani - co tym istotniejsze, że odnosi się do całej wspólnoty politycznej, a nie 
tylko do elity - w Letter to the Commonalty of Scotland Knox nie formułuje dok
tryny protestu wspólnotowego mającego walor oporu aktywnego. Do 1558 r. ogra
nicza się do wskazywania obowiązku biernego nieposłuszeństwa wobec władcy- 
-bałwochwalcy nie tyle z racji niewypełniania przezeń powinności ciążących na 
nim nie z racji porozumienia z Bogiem i wspólnotą, ile z racji zaprzeczenia istocie 
sprawowanego urzędu ustanowionego ostatecznie przez Boga. Można dowodzić, że 
do tego roku skupia się na apelowaniu nade wszystko do władcy o uporządkowanie 
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działań katolickich duchownych, z uporem kwestionujących Słowo Boże i niezna- 
jących żadnych względów dla tych, którzy je poznali w oparciu o Objawienie, a nie 
o fałszywą tradycję interpretowaną przez „ośrodek rzymski”.

Po powrocie do Szkocji w maju 1559 r. Knox znalazł się już jednak w nowej 
sytuacji: w poprzednim roku Elżbieta I - kolejna kobieta, objęła tron angielski, zaś 
Maria Stuart - królowa Szkocji, wyszła za francuskiego delfina, co doprowadzi
ło do przyjęcia przez regentkę, Marię Gwizjusz, kursu otwarcie wrogiego wobec 
szkockich protestantów. W takiej sytuacji konfrontacja z politycznym zwierzchni
kiem była już nie do uniknięcia. Bunt, który wówczas wybuchł w Szkocji, spotkał 
się z poparciem Knoxa, w listach z lata 1559 r. otwarcie uzasadniającego rebelię 
w oparciu o znaną już z Appellation dystynkcję urzędu i osoby go sprawującej oraz 
przenoszącego argumenty stosowane w odniesieniu do rządów Marii Tudor w An
glii na działania władców szkockich, powstrzymującego się atoli od wzywania - 
inaczej niż uprzednio w przypadku Anglii - powinności zabicia szkockiego tyrana, 
tj. regentki z rodu Gwizjuszy40. Gdy kongregacja szkockich protestantów formalnie 
„zwolniła” regentkę z urzędu w październiku 1559 r., podstawowe racje dotyczyły 
nie tyle bałwochwalstwa jej przypisywanego (w takim przypadku uśmiercenie tyra
na byłoby zasadne), ile jej wrogości wobec wspólnoty politycznej; wyjaskrawione 
zostały względy nie tyle teologiczne lub etyczne, ile racje polityczne, co miało tym 
większe znaczenie, że „zwolnienie” regentki w żadnym razie nie było równoznacz
ne z negacją lojalności wobec królowej Marii Stuart i jej męża, wówczas już króla 
Francji Franciszka II, oraz nie wykluczało przywrócenia jej urzędu, gdyby zdołała 
porozumieć się z wyrażającymi jej sprzeciw i podjęła służbę dla dobra wspólnoty, 
nie kierując się wyłącznie interesem własnym lub interesem katolicyzmu. Sukces 
kongregacji umocniony został kilka miesięcy później, gdy w sierpniu 1560 r. „re- 
formacyjny parlament” (choć jego postanowienia nigdy nie zostały zatwierdzone 
przez królową Marię) zakwestionował tytuł papieski wobec Szkocji, zniósł Mszę 
Świętą oraz nadał protestanckiemu wyznaniu wiary moc obowiązującego prawa. 
W ten sposób Szkocja, jak przed nią Anglia za Edwarda VI, zawierała porozumie
nie z Bogiem, wkrótce zresztą pogwałcone przez królową, która po przybyciu do 
Szkocji w sierpniu 1561 r. nakazała przywrócić Mszę Świętą, narażając się w opi
nii Knoxa na zarzuty i sprzeciw równie radykalny jak ten, będący udziałem Marii 
Tudor. Knox, który spotkał się z Marią po jej powrocie do Szkocji, lecz nie zdo
łał jej namówić do przyjęcia warunków umowy zawartej z Bogiem przez parla
ment protestancki, od 1561 r. otwarcie już wzywał szkocką szlachtę do obalenia 
królowej, stale używając argumentu zarysowanego w Appellatio, opierającego się 
na dystynkcji osoby i urzędu: nie opór względem mającego Boską proweniencję 
urzędu, lecz opór, a nawet otwarty bunt przeciwko służącej diabłu królowej jako 
niegodnej piastunce urzędu o Boskiej wszak proweniencji; bunt, który rnusiał zo

40 J. K n o x, On Rebellion, s. 149-151.
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stać wszczęty i rnusiał trwać aż do jej ustąpienia, gdyż nie tylko bałwochwalstwo 
należało już tępić, ale i odsunąć od władzy „chwalącą bałwany” królową41. Na 
szkockiej wspólnocie politycznej związanej już z Bogiem porozumieniem ciążyła 
powinność zabicia politycznego zwierzchnika trwającego przy bałwochwalstwie; 
wręcz każdy członek szkockiej wspólnoty politycznej miał - w razie stwierdzenia 
spełnienia znamion czynu zabronionego bałwochwalstwa - wykonać karę śmierci 
jako najwyższą sankcję za bałwochwalstwo także wobec władczyni.

Tamże, s. 194-195.

Kierunek wytyczony przez Knoxa przyjęła nie tylko protestancka konwencja 
z 1564 r., ale także George Buchanan w opublikowanym dopiero w 1579 r., ale 
napisanym w połowie lat 60. dziele De jure regni apud Scotos, w którym znajdu
jemy nakreśloną już szczegółowo teorię kontraktualną uzasadniającą tyranobój- 
stwo. Zanim jednak przedstawimy stanowisko Buchanana, także przecież ucznia 
Maira, Przypomnijmy, że Knox przyjmował za Mairem, że król (lub regent działa
jący w jego imieniu) dzierży wprawdzie władzę z upoważnienia wspólnoty. Wbrew 
niemu nie uznawał jednak, iżby reprezentujące wspólnotę stany władne były zde
tronizować władcę, przyjmując, iż może to czynić szlachta królestwa, dysponują
ca władztwem nie z woli króla, ale wprost z nadania Bożego, działająca w Jego 
imieniu, a nie w imieniu króla, królestwa lub Korony. Knox wskazywał nadto, że 
reforma Kościoła nie jest zadaniem jego hierarchów, ale władz świeckich, jej za
niechanie przez najwyższego władcę, a tym samym wystąpienie przeciw „praw
dziwej religii”, rodzi powinność jego detronizacji przez piastunów innych urzę
dów mających Boską proweniencję. Wzmacniając pozycję władcy w stosunku do 
Kościoła, a tym samym porzucając oryginalne stanowisko Kalwina, Knox trakto
wał angielskich i szkockich królów nie jako władców dziedzicznych, lecz raczej 
jako monarchów elekcyjnych, wskazując, że żaden kandydat, o ile jest bałwo
chwalcą, nie może zostać obdarzony urzędem, żadne przyrzeczenie złożone takie
mu człowiekowi nie jest wiążące, a ci, którzy dokonali błędnego wyboru, nie tyl
ko mogą, ale wręcz powinni błąd naprawić, dokonując zmiany osoby piastującej 
urząd. Świadom orientacji dominującej wśród ówczesnych protestantów i traktując 
Biblię jako zbiór norm określających niezmienne prawa Boga, Knox uwzględniał 
dystynkcję urzędu i osoby go sprawującej, wymagając bezwzględnego posłuszeń
stwa urzędowi i podległości warunkowej osobie go piastującej, podległości uza
sadnionej jedynie o tyle, o ile władca dba o „religię prawdziwą”, nieuzasadnionej 
jednak, gdy zapoznaje on swe powinności i przedkłada swą wolę nad wolę Boga. 
Uznając, że szkocka szlachta otrzymała wprost od Boga władzę ochrony i obrony 
ludu przed tyranem, Knox nakładał na nią - i na całą wspólnotę przez nią kierowa
ną - obowiązek (a nie tylko przyznawał uprawnienie) stawienia czynnego oporu 
władcy sprzeciwiającemu się „religii prawdziwej”, przyjmując zarazem, że miarą 
„prawdziwości” jest „powszechne uznanie” religii przez wspólnotę nawet wbrew 
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woli panującego. Odwrotnie zatem niż w regule przyjętej w pokoju augsburskim 
o religii danego państwa decydować miało nie wyznanie władcy, lecz wyznanie 
poddanych, a wola księcia opowiadającego się - jak Maria Stuart w rozmowie 
z Knoxem w 1561 r. - za religią rzymskokatolicką nie mogła być przeciwstawiana 
„prawdziwej religii”, której treść przekazali apostołowie i której Kościół rzymski 
zaprzeczył. Spełnienie powinności nie było ograniczane do nieposłuszeństwa bier
nego (jak początkowo głosił „pasywistycznie” nastawiony Knox), ale sięgało da
lej: z tezy, że żadna przysięga dana tyranowi-wrogowi Chrystusa nie wiąże w Nie
go wierzących, poddanych w sposób bezwzględny tylko Zbawicielowi, Knox jął 
wyprowadzać wniosek, że „chwalący bałwany” władca - choćby powołujący się 
na dziedziczne uprawnienie do korony - winien być traktowany na równi z bał
wochwalcami niemającymi pretensji do noszenia korony i jako taki winien być 
uśmiercany; stan osoby nie miał znaczenia, gdy chodziło o negację prawa Bożego. 
Powinność podjęcia czynnego oporu wobec władcy nie była zatem motywowana 
dobrem państwa, jednostki lub grupy wyznaniowej, lecz spełnianiem woli Boga, 
zaniechanie jej spełnienia uniemożliwiało bowiem uzyskanie zbawienia przez 
tych, którzy zobowiązania nie wykonali.

Niemal równocześnie z Goodmanem Knox przedstawiał doktrynę, z której 
czerpali następnie nie tylko kalwiniści angielscy i szkoccy, ale i francuscy huge- 
noci po 1572 r., choć wnioski przezeń formułowane były bardziej radykalne niż 
np. Franęois’a Hotman’a, korespondując z tymi, które głosił Philippe du Plessis 
Momay w Vindiciae contra tyrannos. Chociaż niektórzy badacze kwestionują pre
kursorską rolę Knoxa, wskazując, że koncepcja oporu nie była obca wcześniejszym 
myślicielom (nawet Kalwinowi), a propozycje Goodmana i Ponęta miały odmien
ny charakter, to znaczenia jego argumentów niepodobna przecenić, zwłaszcza jeśli 
uwzględnimy przełomową rolę jego propozycji w procesie kształtowania radykal
nego nurtu protestantyzmu po 1550 r., zapoczątkowanego przez magdeburskich lu
teranów w Bekenntnis Unterricht z 1550 r., występujących przeciw Interim augs
burskiemu cesarza Karola V z 1548 r. w imię niezależności książąt niemieckich, 
przygotowujących batalię zakończoną pokojem augsburskim z jego zasadą cu- 
jus regio ejus religio (1555). Warto jednak pamiętać, że racje formułowane przez 
Knoxa i innych kalwinistów uwzględniały raczej wolę poddanych niż władców, 
a „święte uprawnienie do rebelii” proklamowane w Szkocji zostało rychło zarzu
cone przez luteranów. Przedstawiciele radykalnego nurtu kalwińskiego znajdowali 
u Knoxa tezę o powinności stawienia czynnego oporu władcy nie tyle naruszające
mu indywidualne uprawnienia do życia lub własności, ile gwałcącemu „prawdziwą 
religię” oraz - co równie ważne, bo wskazujące cel rewolty - uzasadnienie ideału 
„teokratycznego państwa” nakreślonego przez Kalwina.

Ustalenia Knoxa miały także znaczenie w dziedzinie eklezjalnej: wszak bro
nił on opcji, która znalazła jednoznaczne odzwierciedlenie w stanowisku Kościoła 
szkockiego w 1571 r., eksponując tezę, iż zwierzchnictwo duchowe jest niezależ
ne od zwierzchnictwa politycznego lub doczesnego, gdyż pochodzi bezpośrednio 
od Boga, a zapośredniczone zostało w Chrystusie jako jedynym duchowym królu 
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i rządcy naszego kościoła (kirk). Członkowie tego Kościoła podlegali urzędowi 
świeckiemu, jednak jego piastun podlegał jego duchownym oraz rządowi kościel
nemu, przy czym dwa urzędy „miecza” i „kluczy”, nie mogły być w żadnym razie 
sprawowane przez tę samą osobę. Choć jednak piastuni urzędów świeckich i ducho
wych nie mogli wzajem na siebie wpływać, przecież zmierzać mieli wspólnie do 
tego samego celu i z tego powodu każdy miał możność kontrolowania tak w spo
sób „pozytywny”, jak i „negatywny” sfery sąsiedniej: piastun urzędu świeckiego 
winien wpływać na piastunów urzędu duchowego, by działali zgodnie z wymaga
niami Słowa Bożego, piastuni urzędu duchowego zaś dopominać się, by dzierżący 
władztwo doczesne orzekał sprawiedliwie i karał wszelkie występki zgodnie z ty
mi samymi wymaganiami. Z drugiej strony urząd świecki miał towarzyszyć, pod
trzymywać i umacniać jurysdykcję sprawowaną przez duchownych, ci ostatni zaś 
winni byli towarzyszyć władcom świeckim i kontrolować, czy działają oni zgodnie 
z wymaganiami Słowa Bożego. Tezy te można już odnaleźć w wypowiedzi Knoxa 
z sierpnia 1565 r., wygłoszonej trzy tygodnie po ślubie królowej Marii i Damley’a; 
warto jednak zauważyć, że uwzględniała ona nie tylko dystynkcję dwóch sfer dzia
łania i dwóch rodzajów zwierzchnictw, ale także tezę, iż zarówno władza duchowa, 
jak i doczesna mają swe źródła w Bogu i że błędem jest zarówno tendencja era- 
stiańska, jak i tendencja „teokratyczna”, zapewniająca decydujący wpływ ducho
wieństwu na władzę świecką42 43.

42 Zob. szerzej J. H. Burns, The True Law..., s. 179-184.
43 G. Buchanan, De jure regni apud Scotos, dialogus, authore Georgio Buchanano, Scoto 

(Edinburgh 1579).
44 H. J. Laski, Introduction, [w:] A Defense of Liberty against Tyrants, red. tenże, London 

1924, s. 5.

3. Po abdykacji Marii Stuart więzionej przez przeciwników w dniu 24 lip- 
ca 1567 r., dwa tygodnie po „zawarciu skandalicznego małżeństwa” z księciem 
Bothwell, spełniło się marzenie Knoxa: kobieta przestała władać Szkotami. Pięć 
dni później koronowany został jej syn jako Jakub VI Stuart, który po następnych 
36 latach zostanie również królem Anglii jako Jakub I. Jego koronacja nastąpiła 
jednak mimo sprzeciwu Knoxa, choć dokonana została przez namaszczenie (ano- 
ited), co w tak napiętej sytuacji wielu musiało się wydać usunięciem fundamentów, 
na których spoczywała władza królewska oraz wywróceniem istniejącego dotych
czas ładu politycznego i społecznego. Władzę traciła bowiem królowa, która pre
tendowała do korony Francji i miała pretensje do tronu angielskiego. Ta szczególna 
sytuacja wywołała istotny spór, nasilający się w związku z intensyfikacją konflik
tów wyznaniowych we Francji. Najważniejszym bodaj „szkockim przyczynkiem” 
do tych wojen i najważniejszym wystąpieniem w sporze toczącym się w Szkocji 
była publikacja w 1579 r. napisanego w formie dialogu dzieła Buchanana De jurę 
regni apud Scotos41, w opinii niektórych badaczy będącego najbardziej wpływowym 
esejem politycznym szesnastego wieku44, potępionego pięć lat później przez szkocki 
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parlament jako próba usprawiedliwienia detronizacji Marii Stuart, różniąca się od 
przedstawionej przez Knoxa, bliska natomiast koncepcji Salamoniusa i hugenoc- 
kiego autora Yindiciae contra tyrannos, choć powstałego znacznie wcześniej, bo 
najprawdopodobniej kilka miesięcy po kryzysie w 1567 r. Nawiązując w pierwszej 
kolejności do tradycji Arystotelesa i Cycerona, Buchanan twierdził, że władza za
korzeniona jest w potrzebach i woli ludu: w stanie natury, w którym jednostki żyją 
obok siebie, nie tworząc żadnej wspólnoty, nie ma władzy, każdy jednak pozostaje 
w nim sam i jest zagubiony, dlatego jednostki łączą się z jednej strony, dążąc do 
zaspokojenia analogicznych potrzeb materialnych, z drugiej z mocy przyrodzonej 
skłonności, z trzeciej wreszcie z uwagi na wymagania prawa naturalnego, których 
podstawę ustalił sam Bóg, kształtując naturę ludzką. Ostatecznie to Bóg jest zatem 
sprawcą łączenia się jednostek we wspólnoty, On też okazuje się być ostatecznym 
źródłem władzy politycznej, w żadnym jednak razie nie On wskazuje osoby, które 
winny piastować władzę (jak usiłowali przekonywać zwolennicy Marii Stuart), te 
bowiem wybiera sam lud. W swych ustaleniach Buchanan mógłby się zasadnie po
wołać na tezy niektórych późnośredniowiecznych katolików, w szczególności Jana 
z Segowii (1386-1458), radykalizującego opinie koncyliarystów i otwarcie rzucają
cego wyznawanie „zasadzie monarchicznej”. Mógłby się też odwoływać do Johna 
Fortescue, jednak kierunek jego poszukiwań będzie odmienny niż wymienionych 
i to nawet nie dlatego, że w przywołanych ustaleniach odnaleźć można zalążki teo
rii kontraktualnej o podstawach indywidualistycznych, lecz dlatego, że omawiając 
genezę wspólnoty politycznej, nie rozwijał jej szerzej i nie opierał na niej wnio
sków decydujących o treści głoszonej doktryny. Wprawdzie, zgodnie z nastawie
niem nie tylko wspomnianych myślicieli, ale i innych wyznawców tradycji arysto- 
telesowskiej i stoickiej, Buchanan wykazywał, że wspólnota ludzka kształtuje się 
spontanicznie i ewolucyjnie, jednostki bowiem nieświadomie powodują się wła
ściwymi sobie skłonnościami, a zacieśniające się „z potrzeby serc i dla wspólne
go pożytku” oraz komplikujące więzi wspólnotowe doprowadziły ostatecznie do 
pojawienia się w spontanicznym procesie wspólnoty i uzyskania przez nią waloru 
politycznego wobec pojawienia się ośrodka sprawującego władzę, mającego za cel 
realizację potrzeb i celów wspólnoty, bardziej odpowiadającej wymaganiom natu
ry niż stan pierwotny. Wprawdzie to „siły naturalne” raczej niż poczucie indywi
dualnej użyteczności decydować miały o treści wspólnotowego ładu, niebędącego 
następstwem umowy zawieranej przez jednostki zdolne kalkulować rozmiary po
żytku wynikającego ze związku z innymi ani też niebędącego - jakby z pewny
mi zastrzeżeniami głosił kolejny interesujący szkocki myśliciel Adam Blackwood 
- następstwem decyzji skutecznego agresora, który dokonał podboju poddanych, 
ale wynikającego z „natury rzeczy”, powstającego bowiem lub kształtującego się 
w procesie wywoływanym i odbywającym się dzięki przyrodzonym każdemu czło
wiekowi skłonnościom do współdziałania z innymi; skłonnościom, które nie są, jak 
u zwierząt, jedynie instynktowne, ale które zdolny do racjonalnego ich ujęcia czło
wiek stwierdza i dostrzega; to ostatecznie w nich właśnie ma swe źródło ów ład, 



646 Aneks

a nawet to one wyznaczają jego podstawowe treści45. Bóg i natura są w ostatecznej 
instancji twórcami życia wspólnotowego, udział ludzkiej woli w procesie jego po
wstawania i kształtowania się jest zgoła niewielki, rozum człowieka ogranicza się 
bowiem do konstatowania wspólnych celów i wskazywania środków służących ich 
zaspokajaniu46.

45 G. Buchanan, De jure regni..., s. 8-12.
46 J. H. M. Salmon, sugerując, że Buchanan posiłkował się głównie pismami Cycerona, 

zdaje się uznawać, że raczej sama natura niż chrześcijański Bóg była w ujęciu Buchanana je
dyną w istocie przyczyną sprawczą powstania wspólnoty politycznej (J. H. M. Salmon, An 
Alternative Theory of Popular Résistance: Buchanan, Rousseau and Locke, [w:] Diritto e Potere 
nella Storia Europea. Atti del quarto Congresso Intemazionale délia Societa Italiana della 
Storia del Diritto, in onore di Bruno Paradisi, Florence 1982, s. 829-830).

47 G. Buchanan, De jure regni..., s. 12.
48 Tamże, s. 16-17.

Ani pierwotny „stan natury”, ani stan powstający w trakcie procesu skupia
nia się ludzi we wspólnocie nie mają wiele z doskonałości. Wprawdzie analogia 
organiczna, którą Buchanan zdaje się jednak przyjmować za Arystotelesem i Cy
ceronem, mogłaby sugerować, że współpraca między jednostkami i grupami oraz 
między nimi i piastunami władzy układa się harmonijnie, jednak stwierdzenie takie 
nie pojawia się w dialogu szkockiego myśliciela, przez pewien okres wychowawcy 
małoletniego króla Jakuba. Raczej przeciwnie, Buchanan zdaje się wskazywać, że 
różnorodność i wielość funkcji we wspólnocie powoduje stałe i wciąż nowe napię
cia i niepokoje, argumentując przy użyciu tej racji za naturalną, jak widzieliśmy, 
koniecznością istnienia „lekarza” zdolnego nieodmiennie czuwać nad wspólnotą 
i przywracać ją do stanu równowagi47 48. W tym jednak miejscu Buchanan nie poprze- 
staje na prostej konstatacji, lecz wprowadza istotny element swej konstrukcji zwią
zany z rozważaniami na temat znaczenia i treści norm prawnych: każda umiejęt
ność, również charakterystyczna dla „lekarza wspólnoty”, wymaga uwzględniania 
pewnych zasad, które w odniesieniu do wspólnoty politycznej znajduje Buchanan 
w „prawach cywilnych”, zwanych otwarcie zasadami sztuki rządzenia4*. By je na
leżycie stosować, nie wystarcza jednak „wiedza czysto teoretyczna”, konieczna jest 
także praktyka i doświadczenie. Roztropność (prudentia), cnota, na której znacze
nie wskazywali Arystoteles i Cyceron, traci u Buchanana „walor etyczny”, stając 
się „epistemiczną” umiejętnością doświadczonego władcy w zakresie stosowania 
stwierdzonych dzięki roztropności (jako politycznej mądrości) zasad rządzenia. 
Waga przypisywana epistemicznym walorom władcy przez szkockiego myśliciela 
jest na tyle duża, iż znosi możliwość wybierania władcy przez nieprzygotowanych 
epistemicznie członków wspólnoty. Dlatego - jak się wydaje - Buchanan wspomi
nając często o „królu z natury”, wymaga od wybierających baczenia, by wskazy
wali władcę możliwie bliskiego ideału, możliwie najlepiej znającego zasady „sztu
ki rządzenia”, ale też zdolnego ograniczać swe namiętności, powodujące wszak 
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każdym człowiekiem jako istotą dotkniętą w następstwie grzechu pierworodnego 
ułomnością moralną i intelektualną; by zatem oni sami byli dostatecznie przygoto
wani do dokonania właściwego wyboru.

Zasady sztuki rządzenia odgrywają wielką rolę u Buchanana, skoro maje znać 
nie tylko władca i ten, kto aspiruje do piastowania władzy politycznej, ale także 
- w pewnym przynajmniej zakresie, pozwalającym na dokonanie właściwego wy
boru - wyborca. Znając je i uwzględniając, władca jest w stanie ograniczać swe 
namiętności, lecz nie zawsze czyni to dostatecznie skutecznie lub nie zawsze pra
gnie je ograniczać, dlatego - obok eksponowania znaczenia właściwego wybo
ru - pojawia się w wypowiedzi szkockiego myśliciela kolejny czynnik, wiążący 
władcę po jego ustanowieniu, podkreślający moc wiążącą tamtych zasad; czynnik, 
a jest to kluczowy element doktryny Buchanana, wiązany z normami prawnymi, 
które są traktowane jako zbiór reguł, których honorowanie warunkuje sprawowa
nie władzy jako takie, a nie tylko właściwe jej sprawowanie. Buchanan wprowadza 
czynnik, którego nie uwzględniali zwolennicy kształtującej się w tym okresie rów
nież w Szkocji, doktryny „Boskiego uprawnienia króla”, choćby Thomas Maitland, 
negujący tezę, jakoby prawo miało wiązać wolę władcy politycznego, przewyższać 
jego majestat. Buchanan zdaje się zmierzać ku tezie przeciwnej, iż to prawu raczej 
niż osobie władcy należny jest majestat; iż to ono raczej niż władca w swej oso
bie stanowi uosobienie państwa49. W tym jednak miejscu Buchanan dochodzi do 
najbardziej dyskutowanego w jego czasach problemu, sygnalizowanego już przez 
Fortescue w poprzednim stuleciu, a mającego jeszcze dawniejsze korzenie: zagad
nienia spoiwa łączącego jednostki we wspólnotę; problemu, czy spoiwem tym jest 
prawo deklarowane przez rozum przyrodzony człowieka, znajdujący cel i skłon
ności ludzkiej natury i przydający im normatywną ochronę, czy też jest nim wola 
władcy, którego roztropność odnosi się nie tyle do kontekstu normatywnego pozna
nego przez rozum teoretyczny, ile do okoliczności czasu i miejsca, pożytku aktual
nie istniejącej wielości jednostek współtworzących zbiorowość polityczną, słowem 
do ograniczonego kontekstu wskazywanego przez rozum praktyczny. Maitland, 
z którym Buchanan polemizuje, wydaje się utrzymywać, że jedynie władca jest 
zdolny poznać wymagania prawa, z czego wnosi, że nikt nie jest w stanie z nim 
w tym względzie konkurować, nikt nie może kontrolować, czy honoruje on prawo, 
czy też je łamie, ani nikt nie może uczestniczyć obok niego w procesie ich stano
wienia. Buchanan, już w związku z analizą warunków właściwego wyboru władcy 
zaznaczający „możliwości epistemiczne” nie tylko pretendenta i władcy, odpowia
da jednak, że przyznanie władcy roli jedynego podmiotu zdolnego epistemicznie 

49 O kształtujących się w dobie renesansu nowożytnych relacjach między władzą, pań
stwem, majestatem i prawem pisał z jednej strony: A. P. d’Entreves (The Notion of the State. 
An Introduction to Political Theory, Oxford 1967, s. 15 i n.), z drugiej zaś Q. Skinner (The 
state, [w:] T. Ball, J. Farr, R. L. Hanson, Political Innovation and Conceptual Change, 
Cambridge 1989, s. 90 i n.).
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do poznania treści prawa jest równoznaczne z uwolnieniem go od konieczności 
honorowania zasad „sztuki rządzenia”, dodając znacząco, że skoro w naturalnym 
procesie władca otrzymuje legitymację od wspólnoty i winien działać stosownie do 
celów jej istnienia, a nie wedle swej niczym nie związanej woli, to określanie tre
ści prawa należeć winno nie do niego jedynie, lecz do wspólnoty, względem której 
sprawuje zwierzchność50.

50 G. Buchanan, De jurę regni..., s. 31-32.
51 Tamże, s. 32. Bums sugeruje w związku z tym, że Buchanan odróżniał universus populus, 

którego osąd odrzucał, i populus, który obecny był w swych reprezentantach w zgromadzeniu 
przedstawicielskim (B. Burns, The True Law..., s. 201-202); uwaga ta nie wydaje się trafna, 
skoro osąd ludu dokonywany jest jednak, choć nie dowolnie i nad każdą kwestią, lecz jedynie 
w odniesieniu do ustaleń podejmowanych przez zgromadzenie przedstawicielskie.

52 G. Buchanan, De jurę regni..., s. 32-39.
53 J. H. Franklin dostrzegł odmienność ujęcia Buchanana od przyjmowanego zwykle przez 

monarchomachów hugenockich, zrównujących konstytutywną władzę ludu z uprawnieniami 
Stanów Generalnych albo innego ciała pojmowanego jako reprezentacja ludu: o ile dla monar
chomachów uprawnienie reprezentantów ludu i wspólnoty jako całości uznawane były za praw
nie identyczne, a uprawnienie Stanów do działania przeciw tyranowi zostało osadzone w jego 

Buchanan zdaje sobie sprawę z zarzutu formułowanego przez Maitlanda, 
iż w ten sposób twórcą prawa odpowiadającego zasadom sztuki rządzenia lub je 
umacniającego staje się w istocie „wielogłowa bestia”, z którą jego rozmówca koja
rzy „powszechny sąd ludu” (universipopuli iudicio). Dlatego deklarując, że wspól
nota polityczna zachowuje zawsze możność stanowienia prawa nawet mimo prze
kazania zwierzchnictwa nad sobą jednemu ze swych członków, Buchanan wskazuje 
nie tylko, że wspólnota wiąże prawem przez siebie stanowionym władcę zgodnie 
z wymaganiami właściwych jej zwyczajów, ale także, że nie czyni tego plebs ani 
„powszechność”, lecz wybrani ze wszystkich stanów przedstawiciele gromadzący 
się wespół z królem: dopiero projekt wypracowany przez takie zgromadzenie jest 
poddawany pod osąd ludu (populi iudicium)5'. Zarzut Maitlanda, że przy takim roz
wiązaniu król jest jedynie konsultantem zgromadzenia przedstawicielskiego i tra
ci pozycję władcy ustanawianego jako znawca „zasad sztuki rządzenia”, odpiera 
Buchanan przy użyciu tezy, że władca winien przecież zawsze działać stosownie do 
maksymy populi salus suprema lex esto, nie może więc rządzić wedle własnej woli, 
ale winien uwzględniać właściwe jego funkcji ograniczenia, postępując odmiennie 
niż papież (uznawany niemal za wzór tyrana przez protestanta Buchanana)52.

Monarcha odgrywał więc w koncepcji wychowawcy Jakuba VI Stuarta rolę 
inną niż przewidywali dlań zwolennicy doktryny „Boskiego uprawnienia króla” 
nie tylko w kwestii źródła tytułu, ale także funkcji ustrojowej i relacji do prawa. 
Jego rola w procesie stanowienia prawa była w istocie drugorzędna, co więcej, był 
on zawsze odpowiedzialny przed ludem, który go ustanowił, i nie posiadał innej 
władzy prócz wyznaczonej mu przez wspólnotę lub jej ciało przedstawicielskie, 
którego akty sankcjonował lud53. Król nie był ani monarchą absolutystów, ani na
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wet władcą działającym wraz z innymi stanami w parlamencie, lecz stawał się „de
legatem i przedstawicielem” ludu, sprawującym władzę udzieloną mu przez lud 
i w zakresie przezeń określonym. Stwierdzenia te wskazują, że król nie był już po
strzegany jako „roztropny prawodawca” Maira, choćby nawet otoczony biegłymi 
w prawie doradcami; że nie był wiązany wolą ludu lub ciała przedstawicielskiego 
jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, lecz zajmował pozycję „najwyższego urzęd
nika” wspólnoty politycznej albo - chyba bardziej właściwie - ludu jako zbioru 
członków wspólnoty niż wspólnoty samej jako swego rodzaju ciała polityczne
go. „Roztropnym prawodawcą” (a także „roztropnym wyborcą” legitymizującym 
władcę) stawał się lud lub jego ciało przedstawicielskie, kolektywny, wielogłowy 
zwierzchnik polityczny; król nie był już w żadnym razie uprawniony do konkuro
wania z tak ustalonym prawodawcą, zajmował natomiast pozycję egzekutora jego 
rozstrzygnięć, posiadając jedynie głos doradczy w zakresie określania treści norm 
ustalanej przez lud lub ciało je reprezentujące. Co jednak najważniejsze i co na- 
daje znaczenie przyjmowanym przez Buchanana założeniom indywidualistycznym, 
w ostatecznej instancji to jednostki określały co dla nich pożyteczne i stanowiły 
o treści dobra albo lepiej pożytku wspólnoty. Jak się wydaje, wahania właściwe 
szkockiemu myślicielowi, towarzyszące mu zresztą do końca życia, o czym przeko
nuje ostrożność w ocenie wielu wydarzeń w pisanej do śmierci Rerum Scoticarum 
Historia, znajdują wyjaśnienie właśnie w tym elemencie: mając więcej ze stoika 
niż z perypatetyka, Buchanan akcentował nie tyle moment powszechności wiążące- 
go wszystkich prawa, korespondującego z prawem wiecznym i powiązanym z nim 
prawem naturalnym, ile raczej drugi element definicji wspólnoty politycznej po
danej przez Cycerona; nie tyle związanie tym samym, a choćby niezmiennym pra
wem, ile „pożytek wynikający ze wspólnego bytowania”. Nie wpisywał już dobra 
partykularnej wspólnoty w kontekst „dobra uniwersalnego”, ale „wyprowadzał” je 
z niego, łącząc z pożytkiem danej, konkretnej wspólnoty, a nawet - choć teza to 
bardziej dyskusyjna, a mimo tego zaznaczana powyżej - z pożytkiem danego jej 
pokolenia lub nawet należących do niego jednostek. Uwaga ta dotyka (co oczywi
ste, gdy uwzględnimy cel polemiczny dialogu) przede wszystkim zagadnienia norm 
wiążących króla, określających również porządek dziedziczenia korony, niewywo- 
dzony już z zadawnionych praw fundamentalnych królestwa, które obowiązują od 
niepamiętnych czasów, ale ustalany przez prawo stanowione przez suwerenny lud, 
władny uchylać, zawieszać i zmieniać normy uprzednio obowiązujące. W jeszcze 
większym stopniu dotyka ona obowiązku posłuszeństwa jednostek względem wład

reprezentacyjnej funkcji jako ciała działającego w imieniu i na rzecz wspólnoty lub organu 
ujawniającego jej wolę, dla Buchanana, odróżniającego Stany od wspólnoty, stała się istotna 
zgoda wspólnoty na działania podejmowane przez jej reprezentantów. O ile monarchomachowie 
czynili suwerenem ciało przedstawicielskie, Buchanan - bardziej konsekwentnie - czynił nim 
lud (J. H. Franklin, John Locke and the Theory of Sovereignty. Mixed Monarchy and the Right 
of Resistance in the Political Thought of the English Revolution, Cambridge 1978, s. 3).
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cy, którego źródło nie tkwi - jak u rojalistów - w Boskim źródle władztwa królew
skiego ani nawet w ludzie jako swoistego rodzaju „pośredniku” między Bogiem 
i władcą, tkwi bowiem „wprost w ludzie”, który nie ceduje swojej władzy na wład
cę ani nie zachowuje możności wszczęcia rebelii jedynie w imię samozachowania, 
ale stale korzysta ze zwierzchnictwa takiego samego względem króla, jak wzglę
dem każdego innego członka wspólnoty54. W ten sposób powinność posłuszeństwa 
stawała się w doktrynie Buchanana warunkowa, zależna wszak od spełniania przez 
króla obowiązków nałożonych na niego przez zbiorowego zwierzchnika politycz
nego, wspólnotę jako na jej reprezentanta. Jeśli król rządził, nie bacząc na potrze
by publiczne, przekraczał dziedzinę przyznanego mu władztwa albo gwałcił prawo 
ustanowione przez lud lub jego reprezentantów, stawał się tyranem i podlegał karze 
podobnie jak pospolici przestępcy. Rebelia przeciwko niemu stawała się najspra
wiedliwszą z wojen, a każdy - nie tylko „byli” poddani - był uprawniony do zgła
dzenia tyrana jako wroga Boga i człowieka55 56, „przeniewiercy” łamiącego wiążące 
go z ludem, a zawarte w trakcie koronacji, porozumienie, wiążące wszak nie tyl
ko lud zobowiązujący się do dochowywania lojalności władcy, ale także samego 
władcę z racji składanego przezeń przyrzeczenia, iż rządzić będzie sprawiedliwie. 
Władca łamiący swoje zobowiązanie stawał się tyranem i czynił się z własnej woli 
„wrogiem ludu”, rokosz przeciw któremu był uzasadniony tak ze strony ludu jako 
całości, jak i ze strony poszczególnych jego członków; i po stronie ludu, i po stro
nie jego członków tkwiło także, co więcej, uprawnienie do zabicia go (cuivis tyran- 
num occidere licebitf6.

54 J. H. Burns twierdzi wręcz, że ostatni element stanowi kluczową tezę w doktrynie 
Buchanana, zwracając uwagę na analogię relacji piastunów niższych urzędów do źródłowego 
charakteru władzy monarchy i relacji ludu jako źródła jego władzy: podobnie jak piastun niższe
go urzędu działa w imieniu i na rzecz króla, wykonując w istocie jego raczej niż swoją władzę, 
tak król działa w imieniu i na rzecz ludu, sprawując raczej jego niż swoją władzę, wbrew sta
nowisku zwolenników monarszego absolutyzmu, eksponujących właśnie niezależność władzy 
króla jako upełnomocnionego wprost przez Boga jej piastuna, w żadnej mierze niezwiązanego 
w tym względzie relacją z poddanymi. Podobnie wreszcie, jak król może pozbawić urzędu ko
rzystających z jego władzy urzędników w razie pogwałcenia przez nich prawa, król w analo
gicznej sytuacji może zostać pozbawiony władztwa przez lud (J. H. Burns, The True Law..., 
s. 205-206). Zob. nadto G. Buchanan, De jurę regni..., s. 87-90.

55 G. Buchanan, De jurę regni..., s. 52.
56 Tamże, s. 96-99. Jako przywódcy i obrońcy wspólnoty królowie byli związani prawem 

ustanawianym przez lud, określającym wzorzec dobrego władcy, wymagającym, by działał on 
zawsze w interesie wspólnoty politycznej i nie powodował się partykularnymi względami. Król 
nie znajdował się więc ponad prawem, nie był nawet jego źródłem, był natomiast związany jego 
normami odzwierciedlającymi wymagania rozumu, natury i woli Boga. Łamiąc owe normy, 
władca zwracał się nie tylko przeciwko dobru wspólnoty, ale stawał się także „wrogiem rozu
mu”, natury i samego Boga. Dla takiego tyrana nie ma miejsca nie tylko w żadnej wspólnocie 
chrześcijańskiej, ale i w żadnej racjonalnej wspólnocie ludzkiej. Osoba uznana za tyrana przez 
zgromadzenie ludu może być przez nie zasadnie zdetronizowana jako monstrum, a nawet każda 
jednostka może ją zabić (R. A. Mason, Kingship and the Commonwealth..., s. 191-192).



Aneks 651

Buchanan, którego doktryna pokrewna jest pismom hugenotów i Salamoniusa, 
sięgając w pierwszym rzędzie po koncepcję powstawania wspólnot politycznych 
i władzy Cycerona, wzorem swego nauczyciela Johna Maira wykorzystując inne 
źródła niż humaniści, miał jednak wiele z nimi wspólnego i to z dwóch powodów: 
pierwszy wiązał się z niejakim walorem edukacyjnym jego dialogu, w którym 
znacznie „zniżona” rola króla nie była przecież nieistotna. Buchanan przyjmował 
przecież, że odpowiedzialny przed zbiorowym zwierzchnikiem, niemający zasad
niczego głosu w procesie stanowienia prawa, związany normami ustalanymi przez 
lud król odgrywa jednak ważną rolę, skoro ma dawać przykład poddanym, jak na
leży postępować, być dla nich „wzorem cnót wszelakich”, w szczególności przez 
respektowanie prawa. Przypomniane przez Buchanana rozważania Arystotelesa 
poświęcone tyranii zwracały uwagę na ten nade wszystko aspekt działań władcy 
politycznego, wskazując, że o ile król należycie pełni swój urząd, szanując prawo 
i przewodząc wolnym, bo z własnej woli podporządkowującym się mu poddanym, 
o tyle tyran rządzi raczej niewolnikami, a stając się wrogiem społeczeństwa, zasłu
guje bez mała na miano godnej odrzucenia bestii57. Wskazanie przez Buchanana 
funkcji władcy jako „przykładu” dla poddanych zbliża go bez wątpienia do sta
nowiska humanistów renesansowych, a nawet do znanego z pism niektórych spo
śród nich ideału „republikańskiego obywatela”. Pytanie jednak, czy zbliżał się tym 
samym także do opcji prezentowanej dwieście lat wcześniej przez Marsyliusza 
z Padwy i gotów był przystać na jego formułę valentior pars pozostaje otwarte. 
Jedni, jak Mason i Oakley, skłonni są twierdzić, że Buchanan istotnie ograniczał 
się tylko do argumentacji na rzecz „czysto ilościowego” procesu prawodawczego58, 
inni jednak - jak choćby Salmon, a w pewnym zakresie również Burns - wskazują 
na niezwykłą moc, z jaką reagował on na zarzuty Maitlanda, zwracając uwagę na 
wagę cnót w życiu wspólnotowym i na znaczenie takiego życia dla każdej jednost
ki59. Buchanan zmierzał także w kierunku przyjętym przez humanistów renesanso
wych, eksponując rolę ancient Scottish constitution. Podejmując ten kierunek, sy
gnalizował on jednak problem pojawiający się w różnych nurtach myśli politycznej 
kolejnych stuleci: ujawniwszy motywy działania ludu (interes własny i skłonności 

57 G. Buchanan, De Jure regni..., s. 43-53.
58 R. A. Mason, „Rex Stoicus": George Buchanan, James VI and the Scottish Polity, [w:] 

New Perspectives on the Politics and Culture of Early Modern Scotland, red. J. Dwyer i in., 
Edinburgh 1982, s. 23 oraz F. Oakley, On the Road from Constance to 1688. The Political 
Thought of John Major and George Buchanan, „Journal of British Studies” 1962, 2, s. 18-26.

59 J. H. M. Salmon, An Alternative Theory of Popular Resistance..., s. 832-834 oraz 
J. H. Burns, który zauważa w The True Law..., że wyeksponowanie przez Buchanana tego ,Jiu- 
manistyczno-renesansowego” elementu nie tylko w odniesieniu do monarchy, ale do wszystkich 
członków wspólnoty politycznej wyklucza nie tylko próby zaliczania w poczet poprzedników 
Locke’a, ale także próby czynienia zeń apologety „czysto ilościowych” procedur demokratycz
nych, próby podejmowane i przez Masona, i przez Salmona (tamże, s. 206-207).
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naturalne), wskazał, że lud nie jest anonimowy, że decyzja liczebnej większości 
może, a nawet powinna być traktowana jako decyzja całej wspólnoty politycznej. 
Motywów tej tezy Buchanan bliżej nie wyjaśniał, poprzestając na uwadze, że pew
na ilość widzi więcej i dokładniej niż jeden człowiek, a cnota jednego jest skrom
niejsza niż zakumulowana transcendentna cnota wielu60. Mimo tego jest on obec
nie postrzegany nie tyle w związku z ewolucją radykalizmu politycznego lub (jak 
mawia się zbyt często) „myśli demokratycznej”, ile jako myśliciel argumentujący 
na rzecz ciągłości szkockiego systemu prawego, który - zagrożony przez Marię 
Stuart - przechowany został z woli jej poddanych. Jest zatem Buchanan pamiętany 
i stale przypominany jako myśliciel, który stanął w obronie ewolucyjnego rozwoju 
szkockiej konstytucji, przypominający wcześniejszego nieco Anglika Christophera 
St Germana, mający ów rozwój za miarę naturalności i pożytku przemawiających 
za ustaloną już treścią konstytucji. Słowem, jako myśliciel w pewnej mierze zapo
wiadający stanowisko charakterystyczne dla szkockiego oświecenia, jakże ważne 
w dziejach wcale nie radykalizmu politycznego ani demokratyzmu, ale krytycznego 
wobec nich konserwatyzmu. Jako obrońca systemu prawa zmieniającego się w cza
sie, zachowującego jednak zasadniczą ciągłość i - można by rzec - tożsamość; pra
wa istotnie korespondującego z pożytkiem wynikającym ze wspólnego bytowania, 
zgodnie z sugestią Cycerona. Zwłaszcza w Rerum Scoticarum Historia Buchanan 
przekonywał przecież, że konstytucja królestwa Szkocji spełnia wymagania stoic
kiego myśliciela, nie przeczy prawu naturalnemu, odczytywanemu nie tyle przez 
rozum teoretyczny, ile przez względnie od tamtego niezależny rozum praktyczny. 
Odwołaniu do prawa naturalnego, istotnemu dla próby osłabienia fundamentu mo
narchii dziedzicznej, towarzyszyła u Buchanana typowa dla renesansowego huma
nizmu krytyka eksponowanych także przez Ponęta i Knoxa emocji i namiętności 
władcy, które winny być poddane „kiełznającej” je mocy rozumu. Ten, kto stawał 
się tyranem, był uznawany za negatora właśnie wymagań rozumu, za tego, kto 
kwestionował ideał humanistyczny, bo miast posiłkować się rozumem znającym 
wolę Boga i wymagania niezmiennej natury, powodował się emocjami i namiętno
ściami, spychającymi go do rzędu „brutalnych bestii”. Detronizację królowej Marii 
Stuart w 1567 r. usprawiedliwiał Buchanan już to jako precedens w toku rozwoju 
konstytucji, już to jako spełnienie jej zasady, albo - co ukazuje istotną więź łączą
cą jego sposób pojmowania rozwoju i treści konstytucji oraz sposób pojmowania 
treści rozumu - jako pozbawienie funkcji nierozumnego, bo powodującego się ra
cjami partykularnymi, by nie rzec - używając frazeologii Knoxa - „kobiecymi”.

60 Elementy przypominające doktrynę Buchanana ujawniły się w niderlandzkiej próbie 
usprawiedliwienia oporu przeciwko tyranowi w 1581 r.; i tutaj powołano się na zależność wła
dzy politycznej od woli spontanicznie powstałej wspólnoty; argumenty Buchanana powtarzał 
także Jean Boucher. Jednak De Jurę regni, dzieło humanisty raczej niż myśliciela o nachyleniu 
konfesyjnym, mimo większej spójności i nowatorskiego ujęcia zyskało mniejszą popularność niż 
hugenockie Yindiciae contra tyrannos.
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Detronizacja królowej jawiła się jako akt przywrócenia panowania rozumu, zgod
nego z wymaganiami natury i wolą Boga, w końcu także z wymaganiami szkockiej 
konstytucji, której rozwój i treść miały wyłącznie walor „naturalno-Bosko-racjo- 
nalny”.

4. Akt detronizacji Marii, wsparty na takim fundamencie, znajdował się w cen
trum debaty prowadzonej co najmniej do XIX w. nie tylko wśród Szkotów, za
inicjowanej jednak przez trzech szkockich myślicieli krytycznych wobec dok
tryny Buchanana: Niniana Winzeta, Adama Blackwooda i Williama Barclay’a, 
broniących stanowiska tradycyjnego raczej niż wprowadzających elementy nowe; 
te ostatnie bowiem, związane z „mitem republikańskim”, coraz żywszym w re
fleksji europejskiej XVI w., także dzięki ideom głoszonym przez koncyliarystów, 
wprowadzał krytykowany przez trzech wymienionych myślicieli Buchanan. Każdy 
z wymienionych spędził wiele lat na kontynencie, śledził polemiki toczone przez 
myślicieli protestanckich i katolickich, każdy z nich był też świadom niebezpie
czeństw, jakie dla przeważającej wszak na kontynencie monarchii dziedzicznej nie
sie doktryna Buchanana.

Najstarszy z wymienionych, Winzet61, należał do pokolenia Buchanana, jak on 
znał Szkocję sprzed reformacji i katolicyzm sprzed Trydentu; aktywny uczestnik 
ówczesnych kontrowersji, autor pamfletów wymierzonych w Knoxa, Buchanana 
i innych protestantów, gorliwy katolik, wspominał o konieczności zachowania innej 
ciągłości niż Buchanan. Jako opat w Ratyzbonie, wykształcony w Paryżu i Douai, 
Winzet odpowiedział na dialog Buchanana już w 1582 r., powtarzając stanowisko 
zajęte we wcześniejszej polemice z Knoxem. Dodatek do tomu Flagellum secta- 

61 Ninian Winzet urodził się w 1518 r. w Renfrew, studiował prawdopodobnie w Glasgow, 
święcenia duchowne uzyskał w 1540, a od 1552 r. nauczał w szkole w Linlithgow, by w roku 
objęcia tronu przez Marię Stuart przybyć do Edynburga, a opowiedziawszy się po stronie ka
tolików, podjąć polemikę z Knoxem i innymi protestantami. Wkrótce zmuszony był opuścić 
Szkocję wraz z nuncjuszem Goudą, a po krótkim pobycie w Louvain w 1565 r. osiadł w Paryżu 
jako członek „nacji germańskiej” na uniwersytecie i współpracownik biskupa Lesliego, który 
w imieniu Marii Stuart prowadził rokowania z Elżbietą I. W 1575 r. uzyskał licencjat w Douai, 
po czym przez dwa lata przebywał w Rzymie; papież Grzegorz XIII ustanowił go opatem w Re
gensburgu, gdzie Winzet - autor m.in. polemicznych wobec „heretyckich protestantów”, zwłasz
cza Knoxa i Buchanana: Certane tractatis for reformatioun of doctryne and maneris in Scotland 
(Edinburgh 1562), The last blast of the trompet of Godis worde aganis the usurpit auctoritie 
of Iohne Knox and his Calviniane brether intrudit precheouris (Edinburgh 1562), The buke of 
four coir thre questions, tueching doctrine, ordour, and maneris, proponit to ye precheouris of ye 
Protestants in Scotland. Delieurit to Iohne Knox (Antverpiae 1563), Flagellum sectariorum, qui 
religionis praetextu seditiones iam in Cesarem, aut in alios othodoxos principes excitare student. 
Accessit velitatio in Georgium Buchananum circa dialogum, Guam scripsit de iure regni apud 
Scotos (Ingolstadij 1582) oraz Oratio de sacerdotii dignitate (Bamberg 1595) - zmarł w 1592 r. 
(życiorys i koncepcje filozoficzne Winzeta omawia szerzej D. Laing, redaktor zbioru jego pism 
Certane tractatis for reformatioun of doctryne andmaneris in Scotland, Edinburgh 1835)
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riorum zatytułowany Velitatio in Georgium Buchananum, wywołany prawdopo
dobnie lekturą drugiego wydania pracy Buchanana z poprzedniego roku, koncen
truje się na problemie władzy, jednak nie tej, która odnosi się do zwierzchnictwa 
w Kościele, jak w polemice z Knoxem, ale tej, która dotyczy zwierzchnictwa nad 
wspólnotą polityczną. Obaj uczniowie Maira: Knox i Buchanan, uznani zostają za 
godnych potępienie?1, bo nie dość, że próbują przenieść idee głoszone w republi
kach włoskich na odmienny grunt królestwa Szkocji, to jeszcze wątpią, iż podstawa 
zwierzchności w każdej wspólnocie chrześcijańskiej, tak duchowej, jak i świeckiej, 
tkwi ostatecznie w Bogu. Nie dostrzegają ponadto, że rebelia w sferze politycznej 
- podobnie jak herezja w sferze religijnej - jest przyczyną nieporządku naruszają
cego ład ustanowiony przez Boga. Winzet bronił tezy o Boskim źródle zwierzch
ności, w tym władzy politycznej, którą uznawał za „świętą” i nietykalną, podobnie 
jak święte i nietykalne są dogmaty Kościoła, niekiedy atakowane przez heretyków, 
podobnie jak władza polityczna negowana przez Knoxa i Buchanana, heretyków 
także w tej dziedzinie, zmierzających w istocie do zniesienia wagi nie tyle dzie
dziczności tytułu królewskiego, ile jego pochodzenia od Boga, by zastąpić Marię 
Stuart władcą protestanckim. Tymczasem w ujęciu Winzeta, jak później w ujęciu 
Jakuba VI, nawet jeśli władca staje się tyranem, nie może zostać „dotknięty” ręką 
ludzką, zwłaszcza tą, która sięga po oręż. Jednak próby podjęte przez uczniów 
Knoxa, wcześniej zaś przez radykałów angielskich w rodzaju Ponęta i Goodmana, 
a po nich przez licznych hugenotów, wieńczy straszliwa i niegodna teza o dopusz
czalności tyranobójstwa, znosząca „święty” walor władzy, bo przypisująca ludziom 
możliwość jeśli nie ustanowienia, to przynajmniej rozpoznania i zastosowania kry
terium określającego zasadność i poprawność sprawowania władztwa, przypisując 
mu wręcz wyłącznie ludzką proweniencję.

Polemizując z tymi, którzy istotnie akcentowali znaczenie ludu jako w pewnym 
stopniu źródła władztwa, Winzet nie kwestionował roli wspólnoty, negował jednak 
„rządy motłochu” (regnum populare), próby zastępowania łaski Boga jako źródła 
panowania darem prostackiego plebsu (promiscua plebs)61. Jego krytyka mogła jed
nak zostać zinterpretowana jako próba wykazania, że Bóg jest nie tylko ostatecz
nym źródłem zwierzchnictwa, ale także racją sprawczą monarchicznej formy rzą
du. Jest to szczególnie widoczne, gdy zestawimy Velitatio z atakowanym dialogiem 
Buchanana: o ile w De jure regni... argument biblijny jest podrzędny, a czasem na
wet niedostrzegalny, o tyle Winzet korzysta z niego otwarcie, poświęcając znaczną 
część pracy egzegezie tekstów biblijnych i interpretacji dzieł Ojców Kościoła, a na
wet koncentrując dyskusję na znaczeniu sola scriptura i teologicznym zagadnieniu 
Eucharystii. Porzucając metodę Buchanana, powołuje się na Stary Testament, by 
dowieść, że Bóg bezpośrednio ustanawia królów nad ludem wybranym, konsekruje 62 63 

62 N. Winzet, Flagellum sectariorum..., Ingolstadij 1582, s. 20.
63 Tamże, s. 177 i 276.
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ich i ubezpiecza przed atakami tych, którzy usprawiedliwiają nie tylko tyranobój- 
stwo, ale wręcz zwierzchnictwo nad nimi ludu, aspirującego do roli zastrzeżonej 
dla Boga. Jakże inaczej, rozważa dalej Winzet, można tłumaczyć tezę Buchanana, 
iż „prywatna nieprawość” króla rodzi tyranię i czyni go „wrogiem publicznym”, 
uprawniając każdego poddanego do zabicia króla jako przestępcy z własnej woli, 
usprawiedliwiając zatem sądzenie działań podlegających jedynie osądowi Boga. 
Tyrańskie tyranobójstwo, jak nazywa je Winzet, uzasadnić może jedynie duch kal
wiński, wymagający, by człowieka uznawać za wysłannika Boga, za przez Niego 
wyznaczonego wykonawcę nałożonej przez Boga kary; nawet jednak ów duch nie 
jest w stanie uzasadnić tezy, że człowiek, a nie Bóg, wyznacza miary prawości 
działania władcy politycznego, a ostatecznie staje się jedynym źródłem ładu praw
nego.

Odrzucając możliwość uśmiercenia nawet króla-tyrana, Winzet - znów odwo
łując się do tekstów biblijnych - traktuje władzę króla jako podobną do władzy 
duchownych. Królowie pełnią w sprawach politycznych taką samą funkcję jak du
chowni w sprawach duchowych, są „ziemskimi bogami” (dii quidam terrestres): 
podobnie jak duchowni, ustanowieni oni zostali przez Boga dla sądzenia Jego 
wiernego ludu i jako tacy odpowiedzialni są jedynie przed Stwórcą. Podobnie 
jak duchowni, król powinien postępować moralnie, poprawność jego czynów nie 
warunkuje jednak jego królewskiego waloru, bowiem efektywną władzę rządze
nia otrzymał nie od osądzającego go ludu, lecz od sądzącego go Boga jako źródła 
wszelkiej władzy w sferze politycznej', dzięki Bogu korzysta z prerogatyw, jako je
dyny jest uprawniony do obsadzania urzędów, sankcjonowania praw, sądzenia wąt
pliwych przypadków oraz decydowania o wojnie i pokoju64.

64 Tamże, s. 181-183 i 265-266. Uwagi Winzeta można byłoby odnieść wprost jako krytykę 
wypowiedzi Johna Craiga, dominikanina, następnie bliskiego współpracownika Knoxa w High 
Kirk of Edinburgh, zdaniem którego składając przysięgę koronacyjną, władca zawiera swego 
rodzaju umowę z ludem i jako wybrany przez lud, który potwierdza jego tytuł przez milczące 
jego uznanie i zachowywanie lojalności, może być on przez niego pouczany, a nawet detroni- 
zowany, jeśli nie spełnia przyjętych na siebie w porozumieniu zobowiązań. W istocie, rozumo
wanie Craiga, podobnie jak Buchanana i Knoxa, wymagało badania przez lud, czy zobowiązany 
władca postępuje poprawnie, a w konsekwencji uzależniało jego tytuł od wyniku owego bada
nia. Wniosek, którego nie wyprowadzali wprost wspomniani myśliciele, brzmiał zatem jedno
znacznie: nie Bóg jest źródłem władzy, ale lud, skoro uprawniony do badania działań władcy 
jest też władny odebrać mu uprzednio przyznany tytuł.

65 Tamże, s. 154 i 269.

Mamy tutaj do czynienia z otwartą deklaracją jednego z typów absolutyzmu, 
z jakim stykamy się co najmniej od wczesnego XV w., jeśli nie wspominać o jego 
wcześniejszych korzeniach; deklaracja ta żywo przypomina wizje neoplatońskie 
często spotykane w tym okresie, u Winzeta jednak owej deklaracji towarzyszy ana
liza przypadków, w których władza króla „wraca do ludu, od którego wypłynęła”65. 
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Prawda, głosi Winzet, że wszelka władza od Boga pochodzi, że Bóg nadaje władzy 
króla świętość szczególną, że dziedziczna monarchia szkocka jest najlepszą for
mą rządów, wszystko to dzieje się jednak za pośrednictwem wspólnoty, której Bóg 
wpierw przekazał władzę. Winzet stale podkreśla dystynkcję populus-promiscua 
plebs, mając pierwszą kategorię za opisującą zorganizowane ciało zdominowane 
przez „stan trzeci”. Bronione przezeń królestwo nie ma nic wspólnego z regnum 
populare Buchanana, bowiem w królestwie lud nie rządzi, lecz współrządzi z kró
lem, uczestnicząc w podejmowaniu decyzji w najistotniejszych sprawach państwa 
przez wyrażanie zgody, przez sankcjonowanie - podobnie jak król - aktów nor
matywnych i decyzji politycznych66. Winzet przyjmuje zatem tezę, którą odrzucił 
inny krytyk Buchanana - Blackwood; godzi się na współudział we władzy króla 
i ludu, których wzajemna relacja warunkuje to, co Winzet zwie prawdziwym ius 
regni. Takie „prawo królowania”, w pewnej mierze przypominające dawny projekt 
dominium politicum et regale Fortescue - wymaga dopuszczenia innych prócz wy
nikających z prawa Bożego i naturalnego ograniczeń władzy króla, można by rzec 
swoistych mechanizmów instytucjonalnych, co jednak nie oznacza - przynajmniej 
zdaniem Winzeta - ani podziału prerogatyw królewskich między monarchę i lud, 
ani posiadania przez lud władzy analogicznej do tej, którą król ma względem nie
go, jak twierdził Buchanan67.

66 Tamże, s. 259-260.
67 Zob. szerzej J. H. Burns, The True Law..., s. 210-212.
68 N. Winzet, Flagellum sectariorum..., s. 273-275.
69 Tamże, s. 254-256.

Choć Winzet wierzył w skuteczność konstytucyjnych ograniczeń władzy, to nie 
był skłonny przyznać ludowi uprawnienia do oporu ani - tym bardziej - możno
ści składania króla z urzędu w razie jego niewłaściwego postępowania. Przyjmując 
tradycyjną, znaną nam już i wielekroć powtarzaną także przez autorów angielskich 
interpretację wskazywał, że władca staje się tyranem nie na skutek pojedynczego 
aktu, ale stałego przeczenia celowi, dla którego włada, własnowolnie pozbawia się 
władzy, oddając ją wspólnocie (nie „motłochowi”); sprawia to, że akcja podejmo
wana przez wspólnotę jako swoiste ciało korporacyjne nie jest już zwrócona prze
ciwko królowi, lecz przeciwko „osobie prywatnej”, odnosi się bowiem do tego, kto 
zrezygnował z władzy, a nie do tego, kto pozostaje królem. Dopóki jednak władca 
pozostaje królem, dopóki nie zrezygnował ze sprawowania władztwa, nie może być 
obalony, bowiem wspólnota - inaczej niż u Buchanana - nie posiada uprawnienia 
do sądzenia go68 69.

Niezależnie od kłopotów teoretycznych, których Winzet nie próbował rozwią
zać, mimo tezy, że świętość urzędu nadanego królowi chroni go przed przemocą 
uzasadnianą przez Buchanana, od problemów związanych nade wszystko z okre
śleniem „objawów własnowolnej rezygnacji z władzy” przez króla, warto zatrzy
mać się nad jego propozycją, gdyż dobrze ukazuje ona dwie cechy odnoszące się 
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do szczególnego przypadku szkockiego. Pierwsza dotyczy „wspólnotowego” cha
rakteru królestwa, którego bronił Mair, omawiając sukcesję Roberta Bruce’a po 
śmierci Aleksandra III. Winzet nie idzie tropem Maira, wybiera inny wątek z nie
jednoznacznej historii opowiedzianej przez Hectora Boece. Twierdzi, że sukcesja ta 
była dziedziczna, że opuszczenie tronu przez Johna Balliola było dobrowolną ab
dykacją odpowiedzialnego króla, a nie pozbawieniem go tronu przez zwierzchnią 
wobec niego wspólnotę, która następnie osadziła na opuszczonym tronie Bruce’a69. 
Bardziej interesujący jest jednak drugi element historyczny w wypowiedziach 
Winzeta, pojawiający się w dyskusji na temat panowania Jakuba III (1460-1488), 
którego smutny koniec, a zwłaszcza wydarzenia lat 80. XV w., dostarczyły wie
lu argumentów Buchananowi na rzecz tezy o uprawnieniu ludu do odwoływania 
szkockich tyranów. Zauważmy, że o ile współpracownik Winzeta biskup Leslie 
przyjmował mit czy legendę Jakuba III stworzoną dla celów polityczno-polemicz- 
nych, o tyle Winzet nie aprobuje ocen formułowanych przez niego jako podobnych 
do głoszonych przez Buchanana i otwarcie odrzuca tezę, jakoby przypadek Jakuba 
uzasadniał uprawnienie wspólnoty do detronizowania władcy. Po pierwsze, akcep
tując zarzuty kierowane przeciwko Jakubowi (szczególnie jego niesprawiedliwe 
orzeczenia w sprawach poddanych nienależących do arystokracji oraz niewpro- 
wadzania ich do rady królewskiej), wątpi, by przekonywały one w dostatecznym 
stopniu o tyranii. Po drugie i ważniejsze, zdaniem Winzeta przeciwko Jakubowi 
nie przeprowadzano żadnego procesu, nie uruchomiono żadnej konstytucyjnej 
procedury prawnej, bo takiej po prostu nie przewidywał ówczesny szkocki system 
prawny: władca został po prostu zamordowany przez kilku konspiratorów70. Jego 
zdaniem, ten haniebny przypadek z historii Szkocji nie mógł służyć Buchananowi 
jako argument na rzecz teorii tyranobójstwa ani - tym bardziej - na rzecz upraw
nienia ludu do składania z tronu władców Szkocji71. Winzet przeciwstawił zatem 
Buchananowi koncepcję królestwa znajdującą oparcie zarówno w Biblii, jak i w hi
storii Szkocji. Nie była to koncepcja, którą można opisać przy użyciu współcze
snych terminów odnoszonych do monarchii absolutnej, konstytucyjnej lub ograni
czonej, jako że sięgała ona do kulturowych fundamentów późnośredniowiecznych 
wizji monarchii pozwalających dać odpowiedź radykalizmowi monarchomachów. 
Była to jednak odpowiedź myśliciela używającego głównie argumentów teologicz
nych, dotąd najistotniejszych; dlatego ważniejsze były odpowiedzi udzielone przez 
nieco późniejszych niż Winzet myślicieli: Blackwooda i Barclay’a.

70 Tamże, s. 238-241.
71 Tamże, s. 242-243.
72 Aden Blackwood (1539-1613) porzucił rodzinne strony w ósmym roku życia, po bitwie 

pod Pinkie (1547), by kształcić się pod okiem wuja (biskupa Orkney Roberta Reida), ucho

5. Blackwood72, współczesny kontynentalnym apologetom absolutyzmu (de 
Belloy, Zampini, Le Roy), był znakomicie wykształconym prawnikiem, dlatego 
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formułowane przez niego argumenty na rzecz rojalizmu miały bardziej walor ju
rydyczny niż teologiczny, opierały się głównie na prawie kanonicznym i rzymskim 
w interpretacji nadanej przez postglosatorów, z których tezami polemizowali jesz
cze w czasach Tudorów myśliciele angielscy, nawet sprzyjający zmianom wprowa
dzanym przez Henryka VIII jako „króla w parlamencie”. Choć jednak Blackwood 
używał argumentów bliskich prawnikom późnych wieków średnich i jemu współ
czesnym do specyficznie szkockiego kontekstu, to tworzył bardziej ogólną „teorię 
królestwa”, zarzucając Buchananowi nie tylko negowanie porządku politycznego 
przez wyznawaną przezeń religię kalwińską73, ale i błędny partykularyzm w tytule 
dzieła, które nie odnosiło się przecież do ius regni właściwego jedynie przypadko
wi szkockiemu, ale dotykało samej natury rządu królewskiego. Buchanan przypisy
wał wszak pełnię władzy nie królowi, lecz ludowi, przeprowadzał dowód, powołu
jąc się nie tylko na przypadki znane z dziejów Szkocji, ale także Danii i Wenecji, 
nie opisując wyłącznie królestwa Szkocji. Dlatego odpowiedź Blackwooda ma wa
lor analogiczny: polemizując z doktryną niekoncentrującą się - mimo zapowiedzi 

dzącego za najbardziej wykształconego szkockiego prałata w przeddzień reformacji. Od niego 
przejął zainteresowanie jurysprudencją jako podstawą kultury humanistycznej i za jego sprawą 
znalazł się najpierw w Paryżu, gdzie studiował nauki humanistyczne u Adriena Tumebe’a i Je
ana Dorata, a po ukończeniu studiów w zakresie sztuk wyzwolonych podjął studia prawnicze 
w Tuluzie, po czym objął funkcję kanclerza w parlamencie w Poitiers, piastując ją aż do śmierci 
w 1613 r. Polecony królowej Marii przez jej ambasadora w Paryżu arcybiskupa Jamesa Beatona, 
napisał najpierw polemiczne dzieło De conjuctione religionis et imperii libri duo (1575), na
stępnie zaś, w 1581 r., odpowiedź na De Jure regni... (Adversus Georgii Buchanani dialogum, 
de jure regni apud Scotos, pro regibus apologia, Paris). De conjunctione Blackwooda, napisane 
przed powstaniem Ligi Katolickiej, dotyczące związku ortodoksji religijnej i lojalności wzglę
dem władzy królewskiej, opisujące sytuację powstałą po wypadkach nocy św. Bartłomieja, ak
centujące winę herezji kalwińskiej za zerwanie więzi łączącej imperium i religio, przynosiło 
tezy rojalistyczne podtrzymywane nawet po pojawieniu się radykalnych idei późniejszych lat, 
sformułowane w szczególności przez znanych nam: katolickiego malkontenta Jean’a Boucher’a 
i Louisa Dorleansa, zwracającego się przeciwko Henrykowi III; po objęciu władzy przez 
Henryka IV wywody Blackwooda traktowane były jako skierowane tak przeciwko monarcho- 
machom kalwińskim, jak i radykałom katolickim we Francji.

73 Aden Blackwood podnosił, że religia chrześcijańska zapośredniczona w Tradycji 
Kościoła, najlepiej uzasadniała powinność takiego posłuszeństwa, wykluczając możliwość sto
sowania oporu; wskazywał, że kalwinizm, który wprowadzał uzasadnienie oporu i formułował 
tezę o koniecznym związku łączącym „rząd polityczny” i „duchowy” stawał się z konieczności 
źródłem nieładu we wszystkich państwach nie-kalwińskich, opartych na odmiennych zasadach, 
znających normy zwyczajowe i tradycyjne, obowiązujące od niepamiętnych czasów i takie, 
które powodowani racją użyteczności tworzyli władcy polityczni. Dlatego - wywodził - o ile 
w państwach nie-kalwińskich ma być zachowany elementarny ład, kalwini muszą zostać odsu
nięci; dziać się to miało nie z chęci przywrócenia panowania katolicyzmu, ale dla zapewnienia 
elementarnego ładu, stanowionego wyłącznie przez króla-suwerena, który nie tylko miał się stać 
jedynym przedmiotem lojalności, ale i odpowiedzialnym za trwanie ładu tylko przed Bogiem 
(zob. szerzej J. W. Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth Century, London 1960, 
s. 377-378).
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Buchanana - na partykularnym przypadku szkockim, Blackwood korzysta z kate
gorii prawa rzymskiego, opisując władzę królewską jako taką, mimo że te katego
rie nie określały imperialnego autorytetu króla, lecz władzę cesarza. Odmienność 
odniesień prowadziła niekiedy do paradoksalnych ustaleń: o ile bowiem, zdaniem 
Blackwooda, Senat i lud Rzymu posiadali pewną władzę nad cesarzem, [to] Senat 
i lud Szkocji nie posiadają żadnej władzy nad swymi królami', o ile w przypadku 
rzymskim cesarze dysponowali ograniczoną władzą nad ludem, o tyle królowie 
Szkocji są wolni i mają pełnię władzy. Władza (imperium) ostatnich zawsze była 
czysta i absolutna (merum... ac solutum), gdy pierwszych zależała od woli innych 
(ex alieno nutu). Pierwszy rodzaj panowania (dominatio) nazywany jest królowa
niem (regnum), podczas gdy drugi zaledwie pryncypatem (principatusj™.

Podstawowy argument Blackwooda brzmiał więc następująco: królestwo 
Szkocji z pewnością nie jest oparte na urzędzie zależnym od kogokolwiek, w szcze
gólności - głównie wbrew Buchananowi - zależnym od ludu; ten, który „rzeczy
wiście króluje”, ustanawiany jest nie przez wspólnotę albo lud, ale przez samego 
Boga, konsekrowany zaś w uroczystym ceremoniale mającym walor sakramentu 
(divinitatis symbolum ac veluti sacramentum) o źródle sięgającym namaszczenia 
olejem przydającym Boskie umocowanie królowi lub duchownemu, a opisanym 
w Starym Testamencie. Analogia sakramentalnego waloru króla i duchowieństwa 
miała jednak granice: królowanie, inaczej niż kapłaństwo, było dziedziczne, na
stępca pojawiał się wszak po śmierci poprzednika74 75. W tym miejscu dokonuje się 
już przejście od teologii politycznej do prawa publicznego i zaczyna wykład w ka
tegoriach jurydycznych bliskich Blackwoodowi, a obcych Winzetowi: z porówna
nia z władzą w Rzymie wiemy, że władza króla jest merum ac solutum, a co za tym 
idzie, że król nie jest związany żadnym prawem wydawanym przez innych ludzi 
ani nie podlega osądowi żadnego człowieka, jego władza nie jest też opatrywana 
żadnym warunkiem, dysponuje on więc pełnią uprawnień w zakresie rozkazywa
nia i jako taki jest jedynym prawodawcą76. Wedle Blackwooda, jak wedle współ
czesnych legistów francuskich, wyłączność prawodawcza po stronie jednego, przy 
tym jednoosobowego, odpowiedzialnego jedynie przed Bogiem, organu jest ko
niecznym warunkiem istnienia każdej wspólnoty politycznej. By warunek ten był 
najpełniej spełniony, najwłaściwszą jest forma monarchii dziedzicznej, w niej bo
wiem realizuje się rzeczywista regia potestas. Forma ta łączy się jednak w jego ro
zumowaniu z koniecznością respektowania przez królów obowiązującego porządku 
dziedziczenia: władca nie jest związany prawem ustanawianym przez ludzi, nawet 
przez siebie ani jego poprzedników, nie dotyczy to jednak porządku, w jakim po

74 A. Blackwood, Adversus Georgii Buchanani..., s. 51.
75 Tamże, s. 71-73; Blackwood, argumentując na rzecz „dziedziczności sakramentu”, przy

wołuje imiona i racje Baldusa de Ubaldisa i Johannesa Andrae.
76 Ma - jak wprost piszę Blackwood - pełnię władzy nad prawami (tamże, s. 59).
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jawiają się kolejni piastuni korony, którą aktualnie nosi; jego władza ma bowiem 
walor ściśle dziedziczny, przeto zasady rządzące sukcesją nie są poddane jego 
„władzy nad prawem”. Królowie są panami królestwa, ale nie królów, którzy ich 
poprzedzali.

Podobnie jak u Winzeta, mamy do czynienia z koncepcją uwzględniającą 
względną niezależność króla i ludu współtworzących wspólnotę polityczną; o ile 
jednak Winzet sądził, że w tej całości król i lud są w równym stopniu związani 
prawem, a co za tym idzie, że władza monarchy jest ograniczona wolą jego po
przednika, o tyle Blackwood głosi już, że skoro król jest spadkobiercą Korony, 
a nie swoich poprzedników, tedy nie może być związany normami przez nich usta
nowionymi', nie może również ustanawiać żadnego prawa, którego nie mógłby póź
niej zmienić albo odwołać11. Obie tezy służą do wzmocnienia wnisoku o niezdolno
ści piastuna korony do kwestionowania obowiązującego porządku dziedziczenia; 
pierwsza wskazuje, że porządek ten nie został ustanowiony przez żadnego władcę, 
gdyż w przeciwnym razie także aktualnie panujący mógłby zmienić jego zasady; 
teza druga z kolei przekonuje, że gdyby dany władca dokonał zmian w omawia
nym zakresie, sam mógłby w każdej chwili zmienić je po raz kolejny, co - zdaniem 
Blackwooda - prowadziłoby do osłabienia fundamentu rzeczywistego regia pote- 
stas, jak rzecz się miała w cesarstwie rzymskim.

77 Tamże, s. 114. Zob. szerzej J. H. Burns, The True Law..., s. 214-216.
78 Niepodzielność władzy suwerennej była w tym czasie zasadniczą tezą nauczaną zarów

no na uniwersytecie w Tuluzie, jak i na paryskich studiach filozoficznych (zob. A. J. Carlyle, 
R. W. Carlyle, History of Medieval Political Theory in the West, t. VI, Edinburgh-London 
1936, s. 437).

79 Blackwood odrzuca sugestię, jakoby Jakub III został ukarany na podstawie oskarżenia 
o tyranię (A. Blackwood, Adversus Georgii Buchanani..., s. 188-189).

80 Tamże, s. 159 i n.

Opierając się na takich przesłankach, wywodząc z dziedzicznego tytułu 
w większej mierze niż z sakramentalnego charakteru funkcji pozycję jedynowładcy 
będącego jedynym prawodawcą, Blackwood formułuje dwa argumenty przeciwko 
koncepcji Buchanana. Pierwszy z nich ma walor teoretyczny i zmierza do wyka
zania sprzeczności w koncepcji zwolennika zwierzchnictwa ludu, uzasadniającej 
podział tego, co z istoty niepodzielne, mianowicie władzy politycznej albo suwe
renności77 78. Drugi argument ma raczej walor historyczny niż teoretyczny i odnosi 
się do szczególnego „królewskiego charakteru” monarchii szkockiej: nigdy - po
wiada Blackwood mimo interpretacji, o jakiej wspominaliśmy, omawiając Winzeta 
w związku z przypadkiem Jakuba III - nie było w królestwie szkockim problemu 
elekcji władcy przez lud79. Królowie szkoccy władali na podstawie przysięgi posłu
szeństwa złożonej przez Szkotów najpierw Fergusowi jako ich pierwszemu królo
wi, a następnie władcom następującym po sobie wedle nieprzerwanego porządku 
dziedziczenia80. Konsekwentnie, podobnie jak u Winzeta, Balliol miał abdykować, 
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a Bruce zostać jego następcą bez udziału ludu, zatem nie populi suffragiis, lecz 
zgodnie z ustalonym porządkiem dziedziczenia, na podstawie własnego uprawnie
nia do dziedziczenia korony81. W istocie, skoro „władający prawem” król nie mógł 
odmieniać porządku dziedziczenia, to tym bardziej nie mogła tego czynić wspól
nota, nieaspirująca przecież do analogicznego „władztwa”. Nie posiadając upraw
nienia w tym zakresie, lud nie tylko nie mógł zmieniać porządku dziedziczenia 
i wskazywać piastuna Korony, ale i nie mógł pozbawiać króla tronu, ten bowiem 
obejmował go jedynie na podstawie porządku sukcesji dziedzicznej opartej na 
dawności i warunkującej ciągłość istnienia wspólnoty politycznej, którą - zdaniem 
Blackwooda - usiłował zerwać Buchanan, negując dawność i trwałość dziedzicznej 
monarchii szkockiej82.

81 Tamże, s. 188.
82 Tamże, s. 306.
83 William Barclay (1546-1608) ukończył studia na uniwersytecie w Aberdeen, następnie 

sprawował urzędy na dworze królowej Marii; skutkiem nieporozumień z jej następcą, opuścił 
kraj i udał się do Francji (1573). Ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Bourges, po 
czym został pierwszym profesorem prawa rzymskiego w lotaryńskim uniwersytecie w Pont-a- 
Mousson, w którym zaczęto przywracać i rozwijać pojęcie prawa publicznego. Wysoko ceniony 
na dworze księcia lotaryńskiego Karola III, popadł w konflikt z jezuitami; zmuszony opuścić 
Francję, udał się do Anglii, gdzie król Jakub I ofiarował mu katedrę prawa pod warunkiem po
rzucenia katolicyzmu. Barclay nie przyjął jednak tej propozycji, wrócił do Francji i ponownie 
objął katedrę prawa, tym razem w uniwersytecie w Angers, gdzie pracował do śmierci. Barclay, 
autor cenionej polemiki z opcją hugenockich i katolickich monarchomachów {De regno et regali 
potestate adversus Buchananum, Brutum, Boucherium et reliquos monarchomachos, libri sex, 
Paris 1600), komentarzy prawa rzymskiego (Commentarius ad legem imperium de iurisdictio- 
ne, Angers 1604, i Commentarius in tit. Pandectarum de rebus creditis et de jurejurando, Paris 
1605) oraz pracy analizującej autorytet i władzę papieży {De potestate Papae, an et quatenus in 
Reges et Principes saeculares ius et imperium habeat, Paris 1607). Mimo wspomnianych publi
kacji pochodzących z początku XVII w., Barclay zaliczany jest jeszcze do myślicieli wieku po
przedniego jako kompilator argumentów używanych wówczas w sporach o genezę, treść i zakres 
władzy politycznej absolutnych monarchów.

6. Blackwood zajmuje miejsce pośrednie między nieznanym Winzetem i bar
dziej znanym Williamem Barclay’em83, uznawanym przez Locke’a za główne
go zwolennika absolutyzmu monarszego przełomu XVI/XVII w. De regno... 
Barclay’a, opublikowane w r. 1600, zaczęte ponad 20 lat wcześniej, w istocie wy
przedzające krytykowaną przez wszystkich trzech myślicieli pracę Buchanana, do
starcza szczególnej odpowiedzi na opisane w niej stanowisko, odnosi się bowiem 
nie tylko do dzieła Buchanana, ale także sięga do stanowiska Wyclifa i francuskich 
monarchomachów z kręgów hugenockich, osobliwie do tez zawartych w słynnym 
Vindiciae contra tyrannos, uznanym niemal za manifest hugenotów po wydarze
niach nocy św. Bartłomieja. Polemika Barclay’a nie dotyczy więc jednego tylko 
autora, lecz staje się polemiką z tradycją radykalizmu politycznego, w której imio
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na Wycliffa i Buchanana zestawiane są z imionami antymonarchicznej tyrady au
torów hugenockich84. Podejmując krytykę monarchomachów, Barclay zwraca się 
nie tylko przeciwko protestantom, ale i przeciwko katolikom podobnym Jeanowi 
Boucher’owi czy Robertowi Personsowi, którego aktywność w Anglii znał.

84 Figgis zwraca uwagę, że Barclay znajdował korzenie głoszonej przez współczesnych teo
rii oporu w rewolucyjnej doktrynie Wycliffa, odnoszącej się wprawdzie do kwestii Kościoła, ale 
przenoszonej do porządku politycznego. Barclay miał przy tym ignorować fakt, że Wycliff for
mułował w istocie erastiańską teorię rządu cywilnego, a uzasadniając powinność oporu, myślał 
jedynie o władcach Kościoła; że teoretyczny i praktyczny sens doktryny Wycliffa jest w istocie 
świecki i rojalistyczny. To zatem, co Barclay mówi o Wycliffie (i Lutrze) jest uzasadnione je
dynie o tyle, o ile wiąże się z następstwami ich wystąpień, z argumentami, które w ich pismach 
znajdowali radykałowie polityczni (J. N. Figgis, Studies of Political Thought from Gerson to 
Grotius, 1414-1625, Cambridge 1923, s. 76-82).

85 Zdaniem Bumsa, Barclay korzystał głównie z dzieła zapomnianego katolika niderlandz
kiego Cunera Peetersa (1532-1580), autora dzieła De christianiprincipis officio (Cologne 1580), 
oraz współczesnych prawników (Cujas, Bodin, Hotman, Rebuffi); tylko jeden raz miał się on 
odwołać do pracy Winzeta, lecz jedynie w związku z egzegezą biblijną; J. H. Burns, George 
Buchanan and the anti-monarchomachs, [w:] Political Discourse in Early Modern Britain, red. 
N. Phillipson, Q. Skinner, Cambridge 1993,passim.

86 W. Barclay, De regno..., 1.1, s. 11. Figgis zauważa nawet, że główny argument Barclay’a 
w De regno... nosi znamiona utylitarnego. To wydaje się oczywiste, jeśli zważymy częstotli
wość, z jaką autor wraca do myśli o nieszczęściach niesionych przez wojnę domową, stale po
nawiając pytania: jak można pogodzić pomyślność publiczną z oporem przeciwko władcy, albo 
czy można porównywać cierpienia sprawiane przez tyranów z tymi, których przyczynąjest insu
rekcja trwająca zaledwie rok? (tamże, s. 119).

87 Tamże, s. 12-14.

William Barclay, który 40 lat spędził na studiowaniu i wykładaniu instytucji 
prawa rzymskiego, nie pomijał wprawdzie teologicznego kontekstu debaty, jednak 
jeszcze częściej niż Blackwood korzystał z argumentów jurydycznych85. Zwraca 
też uwagę fakt, iż zestawiając dawniejsze tradycje nauki prawniczej z nowymi, hu
manistycznymi, Barclay czynił szczególny użytek z „metody historycznej”, istot
nie stosując ją w krytyce idei głoszonych przez Buchanana, który miał negować 
pogląd, iż doświadczenie i użyteczność stanowią podstawę organizacji społecznej, 
wstawiając w ich miejsce naturę lub prawo natury. Tymczasem, wedle Barclay’a, 
dystynkcja ta nie ma większego znaczenia, jako że utilitas jest jedynym funda
mentem, na którym zbudowane są społeczeństwa ludzkie, a do tego jej wymaga
nia są zgodne z wymaganiami natury, mającej użyteczność za podstawową miarę86. 
Ważniejsza jest jednak podjęta przez Barclay’a krytyka tezy, jakoby prawo natu
ralne miało dostarczać stałych miar, wedle których należałoby oceniać prawo sta
nowione. W istocie, jak zaznacza, korzystając z metody historycznej, prawo pozy
tywne znacznie się różni w poszczególnych krajach czy wspólnotach politycznych 
zależnie od odmiennych okoliczności, w jakich się one rozwijają i odmiennych 
tradycji, do których sięgają87. Najistotniejszą konsekwencją tego stwierdzenia jest 
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pojawienie się problemu legislatywnej suwerenności króla. Sprawy ludzkie, nie
zależnie od dziedziny, wymagają rządzenia, a najefektywniejszy sposób rządzenia 
zapewnia władza królewska. Władza ta jest źródłem pozytywnego prawa, nie może 
być przeto podporządkowana temu rodzajowi prawa88. Mądry król korzystać winien 
z doradców, nie może jednak być zobowiązany do posiadania rady, ponieważ nie 
może być wiązany w stanowieniu norm przez stanowisko żadnego innego organu. 
Ciała w rodzaju zgromadzeń stanowych czy parlamentów istnieją jedynie z woli 
i za zgodą monarchy, a każdy urząd posiada władzę administrowania w królestwie 
o tyle tylko, o ile nada mu ją monarcha89. Król zatem, dopowiada Barclay, posia
da nie tylko wyłączność w zakresie stanowienia prawa, jak twierdził Blackwood, 
ale także skupia w swej osobie pełnię władztwa, stając się tym samym nie tylko 
uprawnionym do samodzielnej oceny zadawnionych przywilejów i norm zwyczajo
wych, ale także źródłem władzy wszystkich organów działających w państwie.

88 Tamże, s. 124-125 i 207-208.
89 Tamże, s. 40-42.

W ślad za de Belloy’em Barclay wskazywał, że władza monarchy wywodzi się 
wprost od Boga i w żadnym razie nie jest tworem ludzkiej woli, jak sądzili licz
ni przecież w końcu XVI w. autorzy, którzy dla uzasadnienia prawa oporu kreśli
li szersze koncepcje wywodzące zwierzchnictwo polityczne ze świadomego aktu 
ustanowienia władzy albo co najmniej przyzwolenia jednostek lub politycznych 
wspólnot na rządzenie nimi. Barclay, polemizując i z koncepcjami monarchoma- 
chów, i - przynajmniej w pewnej mierze - z doktryną ustaloną przez przedstawicie
li szkoły z Salamanki, nie tylko nie dopuszczał myśli, by monarcha mógł uzyski
wać władzę inaczej niż bezpośrednio od Boga, nie sądził jednak także, by jednostki 
albo wspólnota mogły decydować o osobie piastuna władzy i formie rządu. Dla 
Barclay’a zarówno „władza przedmiotowa”, jak i podmiotowa miały analogiczną, 
Boską, proweniencję, choć nie tak, by Bóg wprost wskazywał każdego piastuna 
władzy, ale tak, że forma jej sprawowania nie mogła zostać zmieniona nawet mimo 
zmiany monarchy. Monarchia była dlań jedyną boską formą ustroju; przemawiały 
za tym nie tylko racje, które można by nazwać metafizycznymi (podobieństwo for
my władania Boga i politycznego władcy), ale także „doświadczenie historyczne”, 
świadczące o tym, że pokój, ład i bezpieczeństwo możliwe są jedynie pod warun
kiem przestrzegania przez poddanych obowiązku bezwzględnego posłuszeństwa. 
Dlatego głosił, że skoro władza może być wywiedziona jedynie od Boga, a nie 
z woli ludzi, to nawet jeśli elektorzy wskazują osobę króla, nie oni są źródłem pia
stowanej przez niego władzy, bowiem lud nie może sam ani przez przedstawicieli 
przekazać tego, czego nie posiada. Z pewnością wspólnota wskazuje co najwyżej 
piastuna władztwa, który władztwo uzyskuje wprost od Boga i z niego czerpie wy
łączność prawodawczą, a nie uzyskuje jej od adresatów norm przez siebie stano
wionych: suwerenność uzasadniająca monopol w zakresie stanowienia prawa i jego 
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wykonywania nie mogła być więc w żadnym razie dzielona podobnie, jak nie mo
gło być dzielone władztwo Boga. Również słabsza teza, iż suwerenna władza nie 
może być ograniczona, zachowywała wagę, a to dlatego, że w przeciwnym razie 
dzielone byłoby to, co niepodzielne, w następstwie czego rodziłby się stan anarchii, 
chaosu i nieporządku. Z tych względów podejmowane we Francji próby poddania 
króla jurysdykcji Stanów Generalnych lub parlamentów były - zdaniem Barclay’a 
- chybione, zagrażały bowiem już nie tylko ładowi, opierającemu się na lojalności 
politycznej wobec suwerena, ale i samemu istnieniu wspólnoty politycznej. Jeszcze 
bardziej niestosowny był jednak pomysł podawany przez tamtejszych (ale także 
szkockich i angielskich) kalwinistów, by uznać za „suwerena” Stany Generalne; 
fakt, iż Stany zawsze działały w oparciu o wolę monarchy, skoro zbierały się tylko 
dzięki niej, przesądzał kwestię, podobnie jak w przypadku Szkocji i - co bardziej 
problematyczne - także Anglii.

Suwerenność króla, traktowana analogicznie do suwerenności Boga, była ko
niecznym dopełnieniem wspólnoty politycznej; jako taka nie mogła być ona ogra
niczona, bo zakreślenie jej granic prowadziłoby do jej podziału, to z kolei do jej 
unicestwienia, a w konsekwencji do anarchii, stanu nieobecności władzy i wszel
kiego ładu; stanu co najmniej od czasów greckich uznawanego za a-polityczny. 
Istotę suwerenności, podobnie jak u francuskich legistów w rodzaju Bodina, sta
nowiła wyłączność w zakresie tworzenia prawa: suwerenny władca rnusiał być le- 
gibus solutus, stać ponad lub poza istniejącym prawem, nikt poza Bogiem nie mógł 
osądzać jego postanowień. Korelatem wyłącznych uprawnień króla w zakresie sta
nowienia prawa stawał się przez to ciążący na poddanych obowiązek bezgranicz
nego posłuszeństwa normom przezeń ustalanym, a w dalszej konsekwencji wyklu
czenie sądów i ciał przedstawicielskich od aspiracji w tym zakresie. Polemizując 
z monarchomachami (ta nazwa własna pojawia się po raz pierwszy właśnie w De 
regno...), Barclay twierdził, iż żaden gwałt ze strony władcy nie może osłabić jego 
władzy ani usprawiedliwić oporu poddanych wobec niego, nawet gdy przyjmuje on 
inne wyznanie niż poddani albo wskutek tego interweniuje w sferę religijną. Teza ta 
odnoszona była jedynak wyłącznie do władców legitymowanych, gdyż opór wobec 
uzurpatora był wedle Barclay’a zasadny. Pisząc, iż legitymowany władca, niezależ
nie od uczynków nie może być uznany za tyrana przez papieża i jego poddanych, 
przez „niższe urzędy” ani nawet przez wspólnotę polityczną jako swego rodzaju 
poprzedzającą władcę korporację, Barclay dopuszczał jednak wyjątki, zbliżające 
go do opcji przyjmowanych przez krytykowanych przezeń zwolenników umowy 
o władzę w rodzaju niektórych przynajmniej hiszpańskich neoscholastyków; pod
nosił wszak, że zbiorowy opór jest usprawiedliwiony, gdy suweren oddaje podda
nych innemu władcy, morduje ich z wyrachowaniem albo zmierza do zniszczenia 
swej dziedziny na podobieństwo Nerona palącego Rzym, słowem - zupełnie jak 
u Suareza - gdy opór uzasadnia samozachowanie wspólnoty. Chociaż usprawie
dliwieniem zupełnie wyjątkowego prawa oporu bywało w pracach Barclay’a (jak 
u przedstawicieli szkoły z Salamanki) prawo naturalne, to daleko częściej ekspono
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wał on wadliwość woli władcy, już to skłaniającą go do abdykacji (własnowolnej 
rezygnacji z posiadanego tytułu), już to chorą, będącą wręcz objawem szaleństwa 
(jak w dwóch pozostałych przypadkach).

Barclay nie uznawał istnienia praw fundamentalnych królestwa, choć opowia
dał się za tezą, iż król nie może dowolnie zmienić porządku dziedziczenia koro
ny. Co więcej, odrzucał on z jednej strony teorie uznające jurydyczny walor pra
wa Bożego, prowadzące w istocie do ograniczenia bezwzględnego posłuszeństwa 
i wywołujące spory o podmiot, który miałby stwierdzać pogwałcenie przez wład
cę norm tego prawa (jak m.in. u angielskich purytanów i katolików), z drugiej zaś 
koncepcje formułowane zwłaszcza przez angielskich katolików czasów elżbie- 
tańskich eksponujące analogiczny walor umowy króla z poddanymi, wiązanej ze 
składaną przezeń przysięgą koronacyjną; w jego opinii zwolennicy obu kierunków 
dążyli do zakwestionowania bezpośrednio Boskiego pochodzenia władzy królew
skiej. Krytykując zarówno Personsa i Allena oraz Knoxa, Ponęta i Buchanana, 
jak i argumenty zrównywanego z papalistami Bellarmino, Barclay zwracał uwa
gę, iż bliska im dystynkcja rzeczy duchowych i świeckich, kluczowa w każdym 
sformułowaniu doktryny dualistycznej, wyklucza wpływ ekskomuniki na zakres 
i moc obowiązującą powinności bezwzględnego posłuszeństwa, znosi łączność 
celów świeckich i duchowych, a w konsekwencji neguje wpływ władzy duchowej 
(w swoim porządku doskonałej) na równie doskonałą w porządku celów czysto 
doczesnych władzę świecką. Tym samym Barclay, eksponujący jak niewielu jego 
współczesnych pozycję każdej partykularnej wspólnoty politycznej pozostającej 
za sprawą swego władcy w relacji do Boga, niezależnej jednak od wszystkich in
nych wspólnot i wszelkich instancji o pretensjach uniwersalistycznych, nie tylko 
zbliżał się do zwolenników gallikanizmu, ale też - co znacznie ważniejsze - ne
gował możliwość istnienia wspólnoty państw chrześcijańskich, skoro wiązał z po
zycją władcy świeckiego tak niepodleganie papiestwu, jak wyłączność w zakresie 
prawodawstwa, otwierającą możliwość zaprzeczania „prawu narodów” o walorze 
uniwersalnym. Ciekawe jest i to, że ten szkocki zwolennik absolutyzmu, wciąż mó
wiący o królu raczej niźli o abstrakcyjnym bycie w rodzaju państwa, sięgał niekie
dy po argument Marsyliusza z Padwy, twierdząc, iż ciała, dobra i status prawny du
chownych, podobnie jak pozostałych poddanych, należą do dziedziny podlegającej 
jedynie władcy politycznemu90. To zadziwiające złożenie argumentacji Barclay’a, 

90 Zauważmy, nawiązując do polemik toczonych przez wielu myślicieli angielskich i szkoc
kich z zasadą zwierzchnictwa papieskiego, że dla Barclay’a prymat biskupa Rzymu nie pocią
gał za sobą ograniczenia politycznego prymatu absolutnego władcy. Polemizując w niedokoń
czonym De potestate Papae ze św. Robertem Bellarmino, twierdził, że ekskomunika papieska 
w żadnej mierze nie pociąga za sobą następstw politycznych, nie osłabia obowiązku poddanych 
lojalności wobec ekskomunikowanego, skoro ów obowiązek ma wprawdzie w pewnej mierze 
uzasadnienie religijne, jednak jej walor jest czysto polityczny. Uzasadnieniem tego twierdzenia 
była jasna i absolutna dystynkcja dwóch różnych porządków działania zwierzchników ducho
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skłonnego wszak głosić, że każdy obowiązek człowieka winien być wyprowadzo
ny z woli Boga, którego na ziemi zastępuje tylko monarcha, uzasadniało formułę 
„Boskiego uprawnienia króla”, niemal bezwyjątkowo słuchanego, nieobawiającego 
się rebelii ze strony poddanych, a wywodzącego swe władztwo wprost od Boga. 
Założywszy z jednej strony, że powinność ta wynika z bezpośredniego rozkazu 
Boga wydanego każdej osobie, z drugiej, iż jedynym sposobem utrzymania ładu 
i bezpieczeństwa jest wyłączność prawodawcza monarchy, którego władza i relacja 

wego i świeckiego; co ważne, bo decydujące o różnicach uzasadnień władzy w wiekach śred
nich i renesansie, dystynkcji tej nie towarzyszył już kontekst, który wciąż podnosili zwłaszcza 
katoliccy polemiści absolutystów: kontekst celowościowej orientacji wszechrzeczy, decydującej 
o istnieniu celu wykraczającego poza porządek doczesny i podległości względem niego celu po
litycznego, a co za tym idzie o znaczeniu dla rzeczywistości politycznej funkcjonalnego pry
matu duchownych, przygotowanych nie do prowadzenia ku spełnieniu celów politycznych, ale 
ku realizacji celu wyższego rzędu. Usunięcie przez Barclay’a teleologicznej orientacji spowo
dowało redukcję celu spełnianego we wspólnocie politycznej do waloru negatywnego, zgodnie 
z błędnie odczytywaną sugestią św. Augustyna: celem władzy politycznej nie było już w żad
nej mierze prowadzenie do szczęśliwości nadnaturalnej, ale li tylko prowadzenie do pokoju jako 
osiągalnemu w planie doczesnym poziomu szczęśliwości; tym samym jednak zanikał tak istotny 
dla polemistów również Barclay’a związek wymiaru duchowego i cielesnego człowieka, skoro 
jego cielesność jedynie zaspokajana być miała przez zapewnienie jej warunków spokojnej eg
zystencji, niebędących już warunkami wstępnymi dążenia do celu nadnaturalnego, ale jedynymi 
warunkami spełnialnymi w porządku politycznym. Zarzucana Bellarminowi próba uzasadnie
nia zwierzchnictwa politycznego papieża prowadziła w istocie do rozbudowy zadań państwa do 
dziedzin uznawanych przez Barclay’a za przekraczające wymiar polityczny; dziedzin, w których 
dochodzi do relacji między poszczególnymi jednostkami oraz między nimi i wspólnotą politycz
ną jako całością, porządkowanych tylko przy pomocy prawa określającego reguły oddziaływa
nia jednostek na siebie, a nie reguły, których spełnienie warunkuje skuteczne dążenie ludzi do 
Boga; co za tym idzie, żądanie przemienienia ostatnich reguł w reguły prawa, podjęte jeszcze 
przez Bellarmina, było z perspektywy Barclay’a chybione, bo wiodło do ,jurydyzacji” reguł po
rządkujących drogę do celu nadnaturalnego, osiąganego jedynie w indywidualnej relacji czło
wieka do Boga, niemającego nic wspólnego z utrzymaniem pokoju w porządku politycznym. 
Nie była to już teza polemiczna względem Buchanana, w istocie także odsuwającego możność 
wpływania przez papiestwo na sferę polityczną, także negującego tezę Idziego Rzymianina i na
śladujących go angielskich hierokratów późnego średniowiecza, jakoby Kościół lub uosabiający 
go papież był zarazem władcą i właścicielem osób i dóbr poddanych. Barclay i Buchanan, zmie
rzający w zupełnie odmiennych kierunkach zgodziliby się też, że duchowieństwo, które obaj 
pozbawiali funkcjonalnych właściwości prowadzenia ku wyższemu niż polityczny celowi, nie 
stanowi względem piastuna władzy grupy szczególnie uprzywilejowanej; że także ono poddane 
jest jednolitej regule posłuszeństwa względem niego, a cieszy się przywilejami uzyskiwanymi 
tylko od niego lub za jego przyzwoleniem, tyle że o ile Barclay odwoływałby się do własnych, 
a konsekwentnie rozwijanych założeń, Buchanan mógłby zasadnie odnieść się do tradycji zapo
czątkowanej co najmniej przez Marsyliusza z Padwy i w niej znaleźć ostateczną podstawę tezy 
o pożytku zbioru jednostek jako mierze obowiązujących wszystkich, także władcę i duchowień
stwo, norm prawnych (zob. w szczególności W. Barclay, Depotestatepapae, an et ąuatenus in 
reges etprincipes saeculares jus et imperium habeat, Paris 1607, s. 265).
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do Boga jest analogiczna do władzy Saula, Dawida i Salomona, Barclay kwestio
nował w istocie moc obowiązującą prawa naturalnego jako zespołu norm o walo
rze jurydycznym, a co za tym idzie - wbrew tendencjom hierokratycznym i pa- 
palistycznym - nie tylko zwierzchnictwo polityczne papieża względem władców 
świeckich, ale i jego uprawnienie do ich sądzenia w razie pogwałcenia owego pra
wa. Barclay kwestionował jednak również nadrzędność prawa stanowionego oraz 
fundamentalnego i zwyczajowego względem woli władcy, opierając się głównie 
na tezach grupy postglosatorów zwanych „bartolistami” (od imienia Bartolusa de 
Sassoferrato). Zasadniczo tedy rebelia przeciw monarsze nie znajdowała usprawie
dliwienia, każda zwrócona była bowiem wprost przeciwko Bogu jako ostateczne
mu źródłu powinności ludzkich, odzwierciedlających się także w planie politycz
nym. Przy takich założeniach usprawiedliwienie rokoszu wymagałoby uznania, iż 
uprawniony otrzymuje bezpośrednio od Boga władzę konkurencyjną względem tej, 
którą piastuje władca polityczny.

Teoria Barclay’a, mająca w istocie fundament na wskroś religijny, nie znaj
dowała szerszego oddźwięku we Francji Henryka IV, którego legitymację porów
nywał Barclay do legitymacji Saula wskazując, że o ile król Francji znajduje bło
gosławieństwo Boże, o tyle Saul był go pozbawiony, bo poświadczał wszystkie 
niedogodności monarchii wyrażone w Pierwszej Księdze Samuela. Konsekwencje 
doktryny Barclay’a były jednak rozliczne, a uzasadniające ją racje pojawiały się 
w pismach rojalistów francuskich i angielskich (zwłaszcza za panowania Jakuba I) 
przez cały XVII w., również w zestawieniach królów z ustanawianymi wprost 
przez Boga patriarchami, a w końcu i królami Izraela, przekonujących o koniecz
ności zachowania podstawowej cechy zapewnianej przez tę formę - stałości. Cechę 
tę, przekonywał Barclay, a w ślad za nim zwolennicy patriarchalnych i paternali
stycznych uzasadnień monarchii oraz wyznawcy doktryny „Boskiego uprawnie
nia króla”, może zapewnić jedynie oparcie władzy na bezpośrednim ustanowieniu 
władzy przez Boga, jedynej podstawie zdolnej dostatecznie wesprzeć obowiązek 
posłuszeństwa poddanych względem władcy; obowiązku takiego z pewnością nie 
uzasadnia traktowanie władzy króla jako kreacji zmieniającego wszak wolę czło
wieka (podejmowane przez kalwinistów próby oparcia władzy na takim fundamen
cie wiodły, zdaniem Barclay’a, do zniesienia samej zasady władzy przez uczynie
nie jej jedynie następstwem umowy, poddanie dyspozycji woli jednostek lub grup, 
słowem do anarchii).

Barclay nie cenił Buchanana jako historyka, zarzucał mu wręcz fałszowanie 
dziejów Szkotów, których waleczność i lojalność trwające dwa tysiące lat podzi
wiał91. William Wallace był dlań drugim Gideonem, a zajęcie przez Balliola miej
sca Edwarda I koniecznością wymaganą przez potrzebę odwrócenia groźby podpo
rządkowania Szkocji obcym władcom92. Oba przypadki potwierdzały nie tyle tezę 

91 W. Barclay, De regno..., s. 297.
92 Tamże, s. 213.
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Buchanana o ludzie jako źródle upoważnienia dla piastuna władzy, ile - podobnie 
jak w przypadku Bruce’a - bliską Barclay’owi tezę, iż w pewnych przypadkach, 
gdy wymaga tego istnienie wspólnoty, możliwa jest zmiana na tronie. Bardziej 
Buchanan niż Barclay sięgał po tradycję Winzeta dającą wspólnocie instytucjo
nalne środki egzekwowania niekiedy swej korporacyjnej woli za pośrednictwem 
przedstawicieli, gdy kryzys jest wywołany przez brak rządu lub niebezpieczeństwo 
z zewnątrz. Jednak w tym momencie rozumowania Winzeta Barclay, także uzna
jąc potrzebę instytucjonalnego wyrażenia aktywności wspólnoty, natrafia na pro
blem, bowiem jego teoria wyklucza możliwość istnienia takiej instytucji, trwającej 
w istocie na mocy „własnego tytułu”, bo bez przyzwolenia króla (zgoda na zwo
łanie). Więcej, nawet gdy podobne instytucje istnieją, to nie mogą bez tego przy
zwolenia działać ani podjąć żadnej decyzji. Oto kluczowy problem teorii monarchii 
rozwijanej w końcu XVI w., który za Jakubem VI (I) przeszedł z Edynburga do 
Londynu; dylemat w pewnym sensie zapowiadany w polemice Fortescue z Terre 
Vermeillem w XV w., rozwijany jednak szczególnie i w różnych kierunkach przez 
myślicieli kolejnego stulecia.

Barclay wyznaczał w swej doktrynie jeden z głównych tropów: wskazywał, 
że władza nie ma proweniencji naturalnej, nie dopełnia skłonności ludzi do życia 
wspólnotowego ani nie jest następstwem aktu ich woli, nie łączy się z ich „chce
niem” wcześniejszym od woli ani z ich nieuwarunkowaną w taki sposób wolą, 
wynika natomiast wprost z ustanowienia Bożego. Głosił, że taka właśnie jej pro
weniencja znajduje dopełnienie w ciążącym na każdej jednostce obowiązku posłu
szeństwa względem Bożego rozporządzenia i Jego woli co do władzy i powinnej 
formy jej sprawowania, a w pewnym sensie także wobec osoby władcy, skoro opór 
wobec niej mogła usprawiedliwiać jedynie rezygnacja z piastowania władzy na 
rzecz innego władcy albo niepoczytalności. Podnoszone jeszcze przez Bellarminego 
uzasadnienia oporu znane zwolennikom jurydycznego charakteru norm prawa natu
ralnego, wskazujące, że gwałcąc na przykład normy chroniące przyrodzone skłon
ności ludzi do indywidualnego trwania albo płodzenia i wychowywania potomstwa, 
piastun władzy naraża się na rebelię poddanych, mającą niekiedy wręcz walor obo
wiązku, traciły znaczenie w ujęciu Barclay’a, a za nim w ujęciu jego naśladow
ców, rozwijających doktrynę „Boskiego uprawnienia króla”. W tym jednak miejscu 
warto zwrócić uwagę, że tendencja tkwiąca w doktrynie Barclay’a do negowania 
jurydycznego waloru wszelkich norm poza tymi, które stanowił swą wolą „ludz
ki wyłącznie” suweren, jedyny prawodawca i źródło władzy wszystkich organów 
w państwie, a nawet w pewnym sensie - jak u Terre Vermeille’a - głowa porusza
jąca wszystkie członki i nadająca każdemu z poddanych „życie polityczne”, wiodła 
w kierunku podobnym do przyjętego przez Buchanana, mianowicie do tezy, że je
dynie człowiek określa miary prawa go obowiązującego, niebędąc w żadnej mierze 
ograniczonym w swobodnym jego określaniu. Więcej nawet, że ustanawiane w ten 
sposób normy wiążą bezwzględnie i niepodobna odwołać się do norm wyższego 
rzędu, by uchylić zobowiązanie wobec nich, by zasadnie twierdzić choćby, że na-
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rzucone normy nie wiążą w sumieniu. To była zasadnicza racja, dla której monar
cha (jak u Barclay’a) albo lud lub jego przedstawiciele (jak u Buchanana) nie mogą 
być pozbawiani władzy; była to również zasadnicza racja wykluczająca próby 
usprawiedliwiania prawa oporu przeciwko komuś, kto zajmował miejsce jedyne
go autora norm, niezależnie od tego, czy był nim monarcha czy lud. Przynajmniej 
do pewnego momentu rozwoju zachodniej refleksji politycznej, która porzucała 
z wolna „ujęcia wertykalne”, uprzednio wypierające wczesnośredniowieczną prze
cież tezę o możliwości fundowania władzy „od dołu”, wszelkie próby uzasadnie
nia oporu kierujące się przeciwko piastunom władzy zajmującym opisane przez nas 
stanowisko uderzały bowiem ostatecznie (i to w ujęciu zwolenników obu orienta
cji) w dyspozycję samego Boga, którego akt upełnomocniał ostatecznie każdego 
możliwego suwerena.

Jak się wydaje, „racja utylitarna”, związana z koniecznością istnienia jedynego 
suwerena, wspierająca swego rodzaju „monokratyczny” kierunek refleksji przeło
mu XVI i XVII w., była w istocie drugorzędna w zestawieniu z „racją religijną”. 
Teza o potrzebie zachowania ładu, pokoju i bezpieczeństwa nie posiadała jeszcze 
dostatecznie mocnej podstawy, której dostarczą w kolejnym stuleciu m.in. Thomas 
Hobbes i John Locke. Niemniej także ona miała niejakie znaczenie w procesie 
utwierdzania przekonania o związku między prawem i uprawnieniami, normami 
i możnościami, związku w wielkiej mierze następczego wobec tej więzi, jaką spo
jono władzę i własność; ta bowiem racja wskazywała, że wola stanowiąca prawo 
winna się powodować nie tyle uporządkowanym „chceniem” (jak jeszcze u naśla
dującego Akwinatę Fortescue), ile jednostkowym albo wspólnotowym „poczuciem 
użyteczności”, z konieczności partykularnym. W ten jednak sposób utwierdzało się 
słabo dotąd słyszalne przekonanie, że istnienie uprawnienia gwarantuje spełnienie 
„poczucia użyteczności” uprawnionego, że jest ono pierwsze wobec prawa i jako 
takie uzasadnia kreowanie norm wedle woli uprawnionych. W omawianym przez 
nas okresie uprawnienie nie było jeszcze wiązane bezpośrednio z „rozumną natu
rą ludzką”, ale wciąż odnoszone do Boga jako aktywnego źródła tej rozumności; 
z czasem jednak traciło ono ten „wieczny” lub „ostatecznie Boski” punkt odnie
sienia, łącząc się z suwerennością jako kategorią czysto polityczną, uwalnianą od 
wszelkich związków z kimś (Kimś), kto aspiruje do konkurowania z danym suwe- 
renem w zakresie tworzenia norm powszechnie wiążących albo bycia źródłem wła
dzy organów państwa93.

93 Por. szerzej J. W. Allen, A History of Political Thought..., s. 392-393.

Absolutyzm królewski, by użyć terminu nieznanego Barclay’owi i jego współ
czesnym, znajdował u schyłku XVI w. ostateczną podstawę w Boskim rozkazie. 
Dzięki niemu doktryna „Boskiego uprawnienia” Barclay’a stawała się jednoznacz
na, mimo że w pracy pisanej przez ponad dwadzieścia lat wskazywał on z jednej 
strony, że - jak w przypadku biblijnego „narodu wybranego” - władza jest wprost 
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nadawana przez Boga, głosząc z drugiej strony, iż lud odgrywa jednak pewną rolę 
w dziele ustanawiania królów, choć ostatecznie to Bóg ich upełnomocnia, udziela
jąc im ze swej absolutnej władzy. Akt wspólnoty miał walor jedynie instrumentalny, 
rnusiał z konieczności przekształcać się w ostateczne i pełne nadanie władzy królo
wi94. W obu głównych dziełach Barclay mógłby się zatem zgodzić z Bellarmino, że 
kwestia dziedziczenia należy do dziedziny regulowanej przez prawo ludzkie i że 
w pewnym sensie zgoda ludu może być warunkiem koniecznym do ustanowienia 
króla. Faktem jest jednak, że król raz ustanowiony za zgodą ludu posiadł już tytuł 
mający ostatecznie boską proweniencję, czerpie więc z niego uzasadnienie dla wy
magania bezwzględnego posłuszeństwa od poddanych i należnego mu szacunku; 
w ostatecznej instancji wszystko to ma za podstawę jedynie „dar Boży”95. Z tego 
powodu rebelia przeciwko królowi staje się równoznaczna z rebelią przeciwko 
Bogu i dlatego nie może być wszczynana w okolicznościach, w jakich usprawie
dliwiał ją Buchanan96. Teza Barclay’a jest tym istotniejsza, że jako znakomicie 
wykształcony cywilista mógł wykorzystać znaną mu koncepcję posiadania przez 
jednostki nieusuwalnego uprawnienia do samoobrony opartego na prawie natural
nym, bliską choćby przedstawicielom szkoły z Salamanki. Nie czyni tego jednak 
w żadnym innym miejscu, jak tylko wówczas, gdy wspomina o możliwości opie
rania się przez jednostki tyranowi, choć i w tym przypadku wspomina o świętości 
osoby monarchy i uwzględnia zagadnienie kary: uprawnienie do samoobrony nie 
uprawnia jego posiadaczy do karania zwierzchnika. Jeśliby - jak powiada Barclay 
- opór był usprawiedliwony, to musiałby być aktem zbiorowym lub korporacyj
nym, w żadnym zaś razie takim, jaki próbuje uzasadnić Buchanan (a przed nim, 
choć w związku z innymi okolicznościami, Ponęt i Goodman), dając indywidual
nym osobom uprawnienie do opierania się tyranowi97.

94 W. Barclay, De regno..., s. 110-114.
95 Tamże oraz W. Barclay, Depotestate..., s. 182-183.
96 Warto na marginesie zaznaczyć, że Locke powoływał się kilkadziesiąt lat później na dwa 

rozdziały z De regno... Barclay’a, w których ten powoływał się na Velitatio Winzeta.
97 W. Barclay, De regno..., s. 212-214.

W istocie Barclay nie porzuca stanowiska późnośredniowiecznego i z pewno
ścią nie przyczynia się do budowy nowożytnego ujęcia prawa oporu, gdy twier
dzi, że królowi jako takiemu niepodobna się opierać, a tym mniej go karać, nawet 
gdyby działania skierowane przeciwko niemu zostały podjęte przez całą wspólno
tę jako wyraz sprzeciwu wobec ucisku tyrana. Nie porzuca tego stanowiska także 
wówczas, kiedy twierdzi, że król traci swój tytuł, gdy staje się tyranem, sam wsku
tek podjętych przez siebie działań pozbawia się królewskiej godności i świętości, 
które zobowiązywały poddanych do szacunku względem niego. Barclay powiada 
tu podobnie jak Winzet, że człowiek, który przestał być królem, który stracił posia
dany tytuł pochodzący ostatecznie od Boga, cierpieć może największe upokorzenia, 
nie odpowiada jednak jednoznacznie na pytanie, które w tym momencie jawi się 
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jako kluczowe: kto ma orzec, że król stracił swój tytuł? O ile Winzet sięgał do tra
dycji uzasadniającej tezę, iż „ciało królestwa” posiada instytucjonalne środki dzia
łania i w pewnych przypadkach władne jest wyegzekwować korporacyjną wolę, 
o tyle Barclay nie posiada podobnego rozwiązania. Królestwo Szkocji jako zor
ganizowane społeczeństwo polityczne nade wszystko w trzech stanach artykułuje 
swoje istnienie, mając wolę jako potencjalność jedynie aktualizującą się wówczas 
tylko, gdy nierząd lub niebezpieczeństwo wywołują kryzys, w którym nie mogą już 
być wykonywane „normalne procesy” rządzenia królestwem. Barclay inaczej: tak
że uznając potrzebę instytucjonalnego wyrażenia aktywności korporacyjnej wspól
noty, natrafia na problem wynikający z wykluczenia możliwości istnienia instytucji 
działającej bez przyzwolenia króla, niejako dzięki „własnemu tytułowi”. Problem 
ten stanie się zasadniczym zagadnieniem w teorii rozwijanej w końcu XVI w., któ
ra wraz z królem Szkocji Jakubem VI przeniknie z Edynburga do Londynu nowego 
króla Anglii Jakuba I Stuarta.

7. Niech pracę naszą zakończy kilka zdań na temat myśli politycznej króla 
Jakuba VI(I)98, autora dzieła istotnego nie tylko przecież dla dziejów szkockiej, 

98 Jakub VI(I) Stuart, jako Jakub VI król Szkocji od r. 1567, jako Jakub I król Anglii i Ir
landii od r. 1603, syn królowej Szkotów Marii Stuart i Henry’ego Stewarta, Lorda Damley, uro
dził się 19 czerwca 1566 r. w Edynburgu, zmarł 27 marca 1625 r. w rezydencji Theobalds. Za 
czasów małoletniego Jakuba, na rzecz którego matka zrzekła się władzy, Szkocją rządzili re
genci, a o wpływy walczyli katolicy z protestantami (prezbiterianami), którzy w 1582 r. nawet 
porwali króla (spisek lorda Gowrie, straconego dwa lata później). Kształcony pod kierunkiem 
Buchanana, który dedykował królowi główne dzieło z zakresu historii i usprawiedliwiający tyra- 
nobójstwo dialog polityczny De iure regni apudScotos, Jakub w 1583 r. objął samodzielne rządy 
i rychło wyzbył się sympatii dla idei nauczyciela; wbrew jego sugestiom systematycznie powięk
szał zakres władzy królewskiej, oddalając próby jej osłabienia przez arystokrację i duchownych 
prezbiteriańskich, których przywódca Andrew Melville pragnął poddać króla zwierzchnictwu 
Kościoła w sferze moralności i doktryny. Jako potomek przez matkę króla Anglii Henryka VII, 
porozumiawszy się z królową Elżbietą I, po jej śmierci objął bez przeszkód tron angielski (1603). 
W kolejnym roku zawarł traktat z Hiszpanią, a po stłumieniu powstania w Irlandii wzmógł ko
lonizację tego kraju; w 1605 r. udaremnił spisek prochowy zawiązany przez katolików, uznawa
nych przez Jakuba za podobnych monarchomachom w rodzaju Buchanana i Knoxa. W polityce 
międzynarodowej próbował mediować między skłóconymi na tle religijnym władcami Europy: 
zbliżył się do Hiszpanii, co nie przysporzyło mu popularności, doprowadził też do małżeństw 
syna Karola z córką króla Francji Henryka IV i córki Elżbiety z przywódcą protestanckiej Unii, 
elektorem Palatynatu Fryderykiem V (zwanym zimowym królem Czech z początkowej fazy woj
ny trzydziestoletniej; z tego małżeństwa wywodzi się dynastia hanowerska, panująca w Anglii 
wiatach 1714-1901). Autor m.in. The Trew Law of Free Monarchie (wydanie anonimowe), 
London 1598; Basilikon doron or His Maiesties Instructions to His Dearest Sonne, Henry the 
Prince (napisane 1598, publ. w kilku egzemplarzach w 1599, Edinburgh 1603; przekł. polski: 
Basilikon doron albo wskazówki Jego Królewskiej Mości dla swego ukochanego syna Henryka, 
księcia, przeł. M. Misztal, Kraków 2006); Triplici Nodo, Triplex Cuneus. Or an Apologie for 
the Oath of Allegiance, London 1608 (wydanie anonimowe; zmienione, z podanym imieniem au-
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ale i angielskiej refleksji politycznej, mianowicie Trew Law of Free Monarchies, 
które zostało opublikowane w 1598 r. i w opinii wielu badaczy uchodzi za jedyne 
dzieło napisane po angielsku prezentujące już w XVI w. zarys dojrzałej doktryny 
absolutyzmu monarszego. Praca ta została napisana przez Szkota, który z oporami 
przyjmował funkcję królewską, kształcony był przez radykała Buchanana, a sta
wiał tezy odpowiadające bardziej rzeczywistości francuskiej niż szkockiej lub an
gielskiej. Zarówno w Szkocji, jak i w Anglii, jak się wydaje w pierwszym z wy
mienionych daleko bardziej nawet niż w drugim, dominowało przeświadczenie 
o istnieniu związku z Bogiem raczej wspólnoty niż jej władcy. Tymczasem Jakub, 
korzystając z argumentów zarówno Barclay’a i Blackwooda, jak i Bodina, prze
konywał, że bezpośredni związek z Bogiem posiada w pierwszym rzędzie król, 
ten bowiem wprost od Boga czerpie uprawnienia do działania i jako taki odpowie
dzialny jest jedynie przed Nim, a nie przed tak lub inaczej identyfikowanym lu- 
dem-wspólnotą. Co więcej, Jakub przekonywał, że w Szkocji niepodobna mówić 
nie tylko o jakimkolwiek wpływie wspólnoty na bieżącą działalność prawodaw
czą i polityczną władcy, ale nawet o jej udziale we wskazywaniu dynastii lub po
szczególnego panującego, jako że królestwo to zostało ustanowione przez Fergusa, 
który przybył ongiś z towarzyszami z Irlandii i sam uczynił się władcą Szkocji, 
uprzednio rządzonej przez barbarzyńców. Biorąc ten fakt za główną podstawę 
swych tez, Jakub twierdził, że królowie pojawili się w Szkocji przed powstaniem 
wszelkich stanów i wszelkiej hierarchii, przed zwołaniem parlamentów i ustano
wieniem jakichkolwiek praw; oni podzielili kraj należący uprzednio w całości do 
nich, ustanowili stany oraz zadecydowali o kształcie i funkcjach wszystkich orga
nów państwa. Z konieczności tedy byli królowie autorami i twórcami praw, a jako 
tacy nie byli z pewnością tworami żadnych praw". Teza króla, iż Fergus, a za jego * 

tora, uzupełnione o Premonition to all Most Mightie Monarches, Kings, Free Princes and States 
of Christendom - London 1609); Déclaration du Sérénissime Roy laques I pour le droit des Rois 
et indépendance de leurs Couronnes, London 1615; His Maies ties Speach in the Upper House 
of Parliament on Munday the 26. of March, 1621, London 1621; Declaration, London 1622. 
Workes, London 1616 (faktycznie 1617, zawierające m.in. His Maiesties Declaration concerning 
his Proceedings with the States Generali of the United Provinces of the Law Countries, in the 
Cause ofD. Conradus Vorstius’, wersja poszerzona London 1620). The Political Works of James 
I, red. C. H. McIlwain, Cambridge, Mass. 1918; Political Writings, red. J. P. Sommerville, 
Cambridge 1994. Z bogatej literatury traktującej o Jakubie i jego myśli politycznej wspomni
jmy, D. H. Willsona (King James VI and I, London 1956), R. A. Masona („Rex Stoicus"..., 
New Perspectives on the Politics and Culture...), C. H. Mcllwaina (Introduction, [w:] The 
Political Works of James I), i. Craiga (Introduction, [w:] Minor Prose Works of King James VI 
and I, Edinburgh 1982), Conflict in Early Stuart England: Studies in Religion and Politics 1603- 
-1642 (red. R. Cust, A. Hughes, Oxford 1989), F. Oakley’a (Jacobean Political Theology: 
The Absolute and Ordinary Powers of the King, „Journal of the History of Ideas” 1968, 29), The 
Reign of James VI and I (red. A. G. R. Smith, Oxford 1973), J. P. Sommerville’a (Politics 
and Ideology in England 1603-1640, London 1986). W literaturze polskiej zob. Wstęp Mariusza 
Misztala do przekładu Basilikon doron..., s. 9 i n.

99 The Political Works of James 1, s. 62.
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pośrednictwem jego następcy na tronie, stał się mocą faktu nie tylko właścicielem 
wszystkich dóbr, ale i osób zamieszkujących Szkocję przed podbojem, uzasadnia
jąca jego władztwo i stanowiąca podstawę jego refleksji politycznej, była szoku
jąca zwłaszcza dla ówczesnych Anglików, nienawykłych jeszcze do przekonania, 
jakoby król nie był w żadnej mierze związany prawem ludzkim i mógł je dowol
nie, wedle własnej woli, zmieniać, korzystając w tym względzie z „dziedzicznej 
legitymacji”, nie oczekując na przyzwolenie wspólnoty lub jej reprezentantów. Ale, 
choć Anglicy nie znali tej tezy w XVI w., to poznawszy ją w kolejnym stuleciu 
dzięki władcy, który zasiadł na tronie opuszczonym przez Tudorów jako pierwszy 
ze Stuartów uznali ją za kontrowersyjną. Teza ta była jednak równie szokująca dla 
tych Szkotów100, którzy pamiętali stanowiska wypracowane przez przeciwników 
królowej Marii i skutecznie przeprowadzili dzieło protestantyzacji królestwa, usta
nawiając Kościół prezbiteriański o strukturze określonej przez młodego Andrew 
Melville’a po jego powrocie z Genewy w 1574 r., gdzie konferował z Bezą, bliskim 
współpracownikiem Kalwina i jednym z autorów radykalizacji kalwińskiej myśli 
politycznej w drugiej połowie XVI w. Od końca lat 70. XVI w. istotnie zbierało się 
w Szkocji ogólne zgromadzenie Kościoła prezbiteriańskiego, niemającego żadnej 
roli konstytucyjnie przewidzianej, ale też niekontrolowane przez Koronę; kolejne 
30 lat jednak to okres stałego napięcia między nim a monarchą, między Kościołem 
a „państwem”, to okres sporu Melville’a i jego brata Jamesa z królem Jakubem VI, 
który nie godził się ani na uniezależnienie struktur kościelnych od władzy świec
kiej, upatrując w nim zagrożenie dla jedności wspólnoty politycznej, będącej „mat
ką wszelkiego ładu”, ani na kwestionowanie hierarchii w Kościele i negowanie epi
skopatu, uznając, że kolegialne rządy prowadzą do anarchii nie tylko w Kościele, 
ale także w państwie (skoro nie ma żadnego biskupa, pisał Jakub, to nie ma też 
żadnego króla). Jeszcze mocniej atakował Jakub „ideę dwóch królestw”: państwa 
i Kościoła jako niezależnych wspólnot z osobnymi zwierzchnościami o własnej ju
rysdykcji, kojarząc ją z próbą ustanowienia w Szkocji dwóch królów i dwóch kró
lestw. Było to tym bardziej uzasadnione, że w 1592 r. Melville miał rzec do Jakuba, 
że z rąk duchowieństwa otrzymał on koronę, na co Jakub odrzekł, że otrzymał ją 
mocą dziedzicznego tytułu, a nie od ludzi, Melville zaś - w duchu Buchanana - że 
byli oni jedynie „wykonawcami i narzędziami woli Boga”101.

100 J. H. Burns, The True Law..., s. 222-281.
101 Zob. szerzej R. A. Mason, Kingship and the Commonwealth..., s. 198-212.

Absolutystyczna koncepcja Jakuba VI opierała się na swoistej wizji społeczeń
stwa jako hierarchicznej struktury naturalnej, o różnym statusie poszczególnych 
jej członków; równość wydawała się królowi nienaturalna, zakłócająca istniejący 
ład, a podejmowane przez purytanów próby oparcia porządku politycznego na ta
kiej idei za grożące anarchią, odwrotnością rzeczywistości politycznej właściwą 
nieuporządkowanemu piekłu. Przywołując analogię organicystyczną, Jakub wska
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zywał, że każdej wspólnocie politycznej, jak każdemu ciału, potrzebna jest głowa 
zdolna kierować poruszeniami części składowych, gwarantująca trwałość harmo
nijnego układu całości i określająca potrzeby organizmu, istotniejsze wszak niż po
trzeby jego części. Jedność zdawała mu się być istotą doskonałości, a skoro w po
rządku politycznym mogła ją zapewnić jedynie monarchia, przeto właśnie tę formę 
ustroju uznał za idealną, bo odzwierciedlającą doskonały plan Boży.

Jakub często też porównywał władztwo króla do władztwa Boga, wskazywał, 
że cechują je niepodzielność i absolutność, a co za tym idzie, iż poddani nie mogą 
dysponować ani prawem oporu, ani możnością ograniczania woli swego władcy. 
Akcentując analogie łączące cztery elementy: Boga, głowę, ojca i króla, Jakub po
uczał członków parlamentu, że król jest zarówno jedynym reprezentantem Boga na 
ziemi, przez Niego upełnomocnionym i zasiadającym na Jego tronie, jedynym po
litycznym ojcem swego ludu, jak i głową podobną tej, która wieńczy mikrokosmos 
ludzkiego ciała. Powołując się na Bodina, wskazywał nadto, że podobnie jak Bóg, 
monarcha władny jest sądzić wszystkich i każdego, nie będąc przez nikogo sądzo
nym, że poddani winni być posłuszni jego woli, oddając także na żądanie króla za
biegającego o pokój wewnętrzny wspólnoty i broniącego przed atakiem z zewnątrz 
tak swe ciała, jak i dobra materialne. Choć wola króla nie mogła być kierunkowana 
ani ograniczana przez żadnego z poddanych, ani przez żadną istniejącą instytucję 
w państwie lub poza nim, to podlegała ona Bogu, który zakazując w Objawionym 
Słowie opierania się woli monarchy, nałożył zarazem na władcę szczególną odpo
wiedzialność za realizację dobra wspólnoty, wzywając go do respektowania Swego 
prawa i nakazując troszczyć się o poddanych. Treść dobra poddanych, podobnie 
jak ojciec nieletnich, ustalać mógł jednak tylko władca jako ten, który kieruje po
ruszeniami ciała złożonego z wielu członków, jako jedyny zdolny nie tylko rozpo
znać (dzięki „intymnej więzi” łączącej go z Bogiem) ich dobro, ale i powstrzymać 
zło, posługując się pozostałymi członkami wspólnoty jako wykonawcami powie
rzonych im funkcji. Z tych racji, zdaniem Jakuba, poddani nie mogli występować 
nawet przeciw temu, którego postrzegają jako tyrana, lecz winni okazywać bez
względne posłuszeństwo nawet takiemu władcy, także on bowiem posiadał Bożą, 
a nie ludzką legitymację.

Nie tyle wyjątkowy przypadek tyrana (tak ważny dla monarchomachów i teore
tyków absolutyzmu monarszego w rodzaju Barclay’a), ile działania władcy kształ
tującego ład wspólnoty politycznej zgodnie z wymaganiami racjonalnej natury, 
czynił jednak Jakub podstawą swej koncepcji prawodawstwa. Nie było już ono uj
mowane w kategoriach właściwych tradycji common law lub ancient constitution, 
której bronili liczni prawnicy angielscy, a wśród nich Edward Coke, ale w zaszcze
pionych w Anglii m.in. przez doradcę króla Francisa Bacona i myślicieli odwołują
cych się do stoicyzmu kategoriach wypracowanych na kontynencie przez legistów 
sięgających do tradycji prawa rzymskiego. Już nie kształtujący się w długim czasie 
„system prawa sędziowskiego”, który zawiera normy ustalane w precedensowych 
orzeczeniach, lecz „prawy rozum” króla określać miał treść jego woli jako jedy
nego źródła obowiązującego prawa. Rozpoznawszy wymagania racjonalnej natu
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ry, w której właściwe miejsce zajmuje dana wspólnota polityczna, rozumny władca 
był w stanie orzec, jakie są jej potrzeby i jakie należy ustalić normy, by potrzeby te 
zaspokoić. Zwyczajowe przywileje różnicujące społeczeństwo, podobnie jak pre
cedensowe orzeczenia sędziów, nie mogły już być przeciwstawiane woli władcy- 
-suwerena. Wprawdzie jego wola miała być miarkowana normami prawa Bożego, 
naturalnego (rozpoznawalnego przez „prawy rozum” władcy) i prawami fundamen
talnymi królestwa, jednak żadne ciało złożone z ludzi ani pełnione przez ludzi urzę
dy nie mogły kontrolować ani karać monarchy nierespektującego wymagań przez 
nie stawianych.

Ani wspólnota, ani reprezentujące ją ciało przedstawicielskie, ani sędzio
wie common law nie ograniczali królewskiego władztwa. Jego nieograniczonemu 
zwierzchnictwu w państwie, suwerenności identyfikowanej z wyłącznością pra
wodawczą, odpowiadała w stosunkach zewnętrznych niezależność od innych mo
narchów i władców o pretensjach uniwersalnych (cesarz i papież). Jakub zwalczał 
tedy konsekwentnie nie tylko radykalne koncepcje polityczne kalwinistów w ro
dzaju Knoxa czy Buchanana, ale także katolików, osobliwie te, jakie mniej wię
cej w tym samym czasie propagował dla elżbietańskiej Anglii znany nam jezuita 
Robert Persons (korzystający z teorii głoszonych przez przedstawicieli szkoły 
z Salamanki), król bowiem negował tezę główną monarchomachów o związa
niu woli monarchy warunkami umowy zawartej z ludem (skoro takiej król wcale 
nie zawierał dziedzicząc uprawnienie do korony wraz z dobrami materialnymi po 
spadkodawcy). Jakub polemizował również ze św. Robertem Bellarmino, krytycz
nie oceniając z jednej strony jego koncepcję pośredniej władzy papieża w sferze 
politycznej, z drugiej zaś - jak inni protestanci - odmawiając biskupowi Rzymu 
zwierzchnictwa nad Kościołem uniwersalnym. Zdaniem Jakuba król otrzymywał 
władztwo wprost od Boga, zatem bez pośrednictwa papieża, i jako taki nie był od 
niego zależny, podobnie jak podlegający mu hierarchowie Kościoła narodowego. 
Pozbawiając papieża pośredniej nawet władzy nad władcami świeckimi, pole
gającej na możności apelowania do sumień poddanych, by ci - w razie występ
ku stwierdzonego przez papieża - doprowadzili do detronizacji grzesznego wład
cy, Jakub przeciwstawiał się od początku panowania w Anglii wszelkim próbom 
„demokratyzacji” Kościoła anglikańskiego, podejmowanym w imię równości przez 
niektórych purytanów.

Argumenty formułowane przez Jakuba dla uzasadnienia doktryny absolu- 
tystycznej miały różną naturę: wiele z nich zaczerpnął on od twórców doktryny 
„Boskiego uprawnienia króla”, powoływał jednak także racje historyczne i biblij
ne, jak się jednak wydaje istotę jego stanowiska odzwierciedlają w pierwszej ko
lejności argumenty „racjonalistyczne”. Obok tezy, iż uprawnienie do korony, za
kres i sposób jego realizacji przypominają właścicielskie uprawnienie do rzeczy 
przechodzące na najstarszego syna ojca-rycerza na podstawie zwyczajowego prawa 
feudalnego, pojawiał się argument akcentujący nie tyle prawny lub historyczny wa
lor władztwa, ile miejsce króla w racjonalnej strukturze świata. Nie poprzestając na 
usprawiedliwieniu faktycznie sprawowanej władzy, Jakub uzasadniał istnienie wła
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dzy jako takiej, czym różnił się od monarchów absolutnych niebaczących na racje 
przemawiające na rzecz ich stanowiska. Jego argumenty były rozpatrywane przez 
politycznych przeciwników, których wypowiedzi przygotowały drogę apologetom 
zwierzchnictwa parlamentu, obrońcom tradycji common law i ancient constitution 
oraz zwolennikom rozwiązań pośrednich, optującym za zachowaniem chwalonego 
przez Thomasa Smitha „ustroju mieszanego”; z drugiej strony rozwijane one były 
przez autorów usprawiedliwiających absolutyzm królewski, sięgających do dok
tryny o „Boskich uprawnieniach króla”, głoszonej przez współpracownika króla 
Edwarda Forseta, albo odwołujących się do innych racji znajdowanych u Jakuba: 
patriarchalnych i paternalistycznych (Robert Filmer), organistycznych (rojaliści 
czasów wojny domowej) lub racjonalistycznych (Bacon i Forset). Spór owocował 
niezwykłym i nader zróżnicowanym dorobkiem każdej ze stron. Rozgorzał on już 
jednak po wygaśnięciu dynastii Tudorów.
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