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Słowo wstępne

Zachęceni sukcesem jaki odniosła monografia pt. „Państwo wobec reli-
gii. Teraźniejszość i przeszłość” oraz w związku z wciąż rosnącym zaintereso-
waniem sprawami dotyczącymi relacji prawo-religia / państwo-religia, mamy 
zaszczyt przekazać do rąk czytelników kolejny tom poświęcony problematyce 
prawa wyznaniowego.

Publikacja jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pra-
wo a religia w krajach anglosaskich", która miała miejsce na Wydziale Prawa  
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu  
29 stycznia 2022 r., zorganizowanej z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Wy-
znaniowego i Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego.

Nie ulega wątpliwości, że spuścizną brytyjskiego imperium kolonialnego 
jest trwała zmiana struktur wyznaniowych na zdominowanych terytoriach po-
przez krzewienie chrześcijaństwa. Jako, że Anglia, a później Wielka Brytania, 
od 1534 roku podąża „własną drogą” w sferze religijnej, to miało to istotny 
wpływ kształtowanie relacji państwo-kościół jak i na kształt samego prawa  
w tych państwach. Forma jaką przybrały powyższe były i do dziś są odmiennie 
od rozwiązań znanych w kontynentalnej Europie. Stąd pochylenie się nad pro-
blematyką prawa wyznaniowego, jak i ogólnie nad kwestią religii i religijności 
w krajach anglosaskich, zdaje się mieć szczególną doniosłość i wartość dodaną 
w badaniach w tej jakże ważkiej dziedzinie prawa. Równocześnie pogłębienie 
studiów nad wspomnianym zagadnieniem jest cenną okazją do poznania in-
nych punktów widzenia na sferę styczności religii a prawa, religii a państwa, 
religii a polityki, będąc także szansą do pogłębionej refleksji i zmiany optyki.

Równocześnie wydanie niniejszej pracy zbiega się ze śmiercią królowej 
Elżbiety II, która przez ponad 70 lat zasiadała na brytyjskim tronie, przez 
co była także głową Kościoła Anglii jak i Protektorem Szkockiego Kościoła 
Prezbiteriańskiego.
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SŁOWO WSTĘPNE

Odpowiadając na zapotrzebowanie naukowe oraz na spowodowany 
śmiercią Królowej wzrost zainteresowania Wielką Brytanią, oddajemy do rąk 
czytelników niniejszy zbiór tekstów, mając nadzieję, że podobnie jak poprzed-
ni znajdzie łaskawy odbiór.

Redakcja
Poznań, dnia 19 września 2022 r.
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SŁOWO WSTĘPNE

Wszystkie terytoria wchodzące w różnym okresie w skład Imperium Brytyjskiego

(źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_British_Empire.png)





11

Tomasz Grzebyk1

Reformy liturgiczne i publikacja 
The Book of Common Prayer  

w 1552 roku jako cezura  
w historii reformacji w Anglii

Abstrakt: Większość historyków zgodnie uznaje, że najważniejszą cezurą  
w historii reformacji w Anglii jest ogłoszenie przez Henryka VIII Aktu Supre-
macji w 1534 roku. Fakt ten oczywiście nie podlega dyskusji, jednak przyglą-
dając się bliżej specyfice angielskiej reformacji i wprowadzaniu zmian w życiu 
religijnym Anglików łatwo dostrzec inne punkty zwrotne, które w historii 
Anglii oddzielają katolickie średniowiecze i protestancką nowożytność. Nale-
ży do nich przede wszystkim wdrażanie reform liturgicznych. W momencie 
zerwania Anglii z Rzymem w 1534 roku Henryk VIII, pomimo posiadania  
w swoim kręgu współpracowników mniej lub bardziej skrycie opowiadających 
się po stronie różnych nurtów protestantyzmu, nie zdecydował się na wpro-
wadzenie radykalnych refom w zakresie życia liturgicznego swoich obywateli, 
a jednocześnie członków angielskiego Kościoła państwowego. Pomimo postę-
pującej sekularyzacji i zamykania klasztorów i opactw, wybiórczego znoszenia 
kultu świętych i obrazów, wspólnota wiernych na której czele formalnie stał 
król Anglii, celebrowała liturgię (szczególnie liturgię Mszy Świętej), na sposób 
katolicki, czego wyrazem było m.in.: zachowanie dogmatu o transsubstancjacji 
oraz zewnętrznych form kultu takich jak westymenta liturgiczne. Potwierdze-
niem tego stanu rzeczy było ogłoszenie w 1539 roku The Six Articles. Sytuacja 
diametralnie zmieniła się wraz z objęciem tronu przez Edwarda VI w 1547 roku  
i wzrostu wpływów luterańskich i kalwińskich na dworze królewskim.  
W 1548 roku arcybiskup Tomasz Cranmer zreformował obrzędy Mszy Świętej, 
wydając Order of the Communion, będący próbą rewizji katolickich obrzę-
dów, jednak bez wyraźnych zmian doktrynalnych, natomiast rok później opu-
blikowana została pierwsza edycja Modlitewnika Powszechnego, zawierająca 
elementy protestanckiej nauki o Mszy Świętej. W 1552 roku ukazało się drugie 
wydanie modlitewnika powszechnego, zaś wydarzenie to zakończył pięcioletni 
proces zmian doktrynalnych w zakresie liturgii. Celem niniejszego artykułu jest 
spojrzenie na reformację w Anglii, szczególnie w jej początkowych okresie, pod 
kątem historii liturgii, zmian w obrzędowości i tego w jaki sposób zachodzące 
zmiany wpłynęły na życie społeczno-religijne w Anglii.

Słowa kluczowe: Reformacja w Anglii, Liturgia, The Book of Common Prayer, 
Henryk VIII, Anglikanizm.

1 Uniwersytet Rzeszowski, ORCID: 0000-0001-9094-6665.
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Wstęp

Historia chrześcijaństwa w okresie reformacji, naznaczona została sprzeci-
wem wobec istniejącego dotychczas porządku dogmatycznego, prawnego i li-
turgicznego, jaki obowiązywał w Kościele katolickim w okresie średniowiecza. 
Jedną z cech charakterystycznych, jaka towarzyszyła wystąpieniom religijnym 
w 1. poł. XVI w. było odrzucenie dotychczasowego sposobu rozumienia aktu 
wiary wyrażanego przez liturgię i w liturgii2. Reformacja w Anglii jest pod tym 
względem charakterystycznym procesem, ponieważ jej źródło, w mniejszym 
stopniu niż w innych krajach Europy, wypływało z pobudek teologicznych 
i negacji wspomnianych wcześniej trzech elementów religii. Z tego powodu 
wszelkie zmiany, jakie będą zachodzić Anglii w odniesieniu do kwestii obrzę-
dów i rytuałów, nie będą odgrywać pierwszorzędnej roli, a pierwsze zreformo-
wane księgi liturgiczne, różne od katolickich, pojawią się dopiero kilkanaście 
lat po ogłoszeniu się przez króla angielskiego głową Kościoła w Anglii i odrzu-
ceniu prymatu papieża.

Podjęcie zagadnienia zmian w liturgii Kościoła państwowego w Anglii 
jako cezury w historii reformacji w tym kraju wydaje się istotne przede wszyst-
kim z punktu widzenia badań nad początkowym etapem reformacji na Wy-
spach Brytyjskich. Zasadne wydaje się w tym kontekście zachowanie powścią-
gliwości, dotyczącej używania pojęcia „anglikanizmu” w odniesieniu do ram 
czasowych zawartych w niniejszym artykule. O wiele bardziej adekwatnym 
pojęciem wydaje się bowiem nazywanie tworu religijnego, jaki powstał w wy-
niku aktu supremacji w 1534 r., „angielskim Kościołem państwowym” lub 

„Kościołem państwowym w Anglii”. Zdaniem autora w ten sposób o wiele 
łatwiej jest również oddać aspekt historyczny związany ze zmianami w liturgii 
w latach 1534-1552.

Źródła reform liturgicznych w Anglii  
w latach 1534-1552

 Chociaż w czasie rządów Henryka VIII na dworze angielskim domi-
nującą rolę obok frakcji królewskiej3, odgrywała frakcja luterańska to zna-
czący wpływ na zmiany, jakie dotknęły liturgię Kościoła w Anglii miały nie 

2 Liturgia (λειτουργια) – z języka greckiego: „działanie na rzecz ludu”; od laos – lud i ergon – 
praca. Obecnie liturgią określa się sformalizowane czynności związane z kultem publicznym 
obowiązującym w danej religii.
3 Frakcja ta postulowała zachowanie dogmatyki i obrzędowości katolickiej przy jednoczesnym 
ustanowieniu króla głowa Kościoła katolickiego w Anglii.
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kręgi związane z Marcinem Lutrem, ale reprezentanci szwajcarskiego nurtu 
reformacji. Konserwatyzm Henryka VIII w kwestiach obrzędowości hamował 
reformę liturgii w angielskim Kościele państwowym, która mogła rozpocząć 
się dopiero po jego śmierci w 1547 r. Rok później na zaproszenie Tomasza 
Cranmera do Londynu przybył Jan Łaski4, aby wziąć udział w debacie doty-
czącej Eucharystii, która odbyła się w parlamencie angielskim w dniach 14-18 
grudnia5. Poglądy Łaskiego, który przyjaźnił się zarówno z Cranmerem, jak  
i wieloma innymi reformatorami, dotyczące materii liturgii były swego rodzaju 
połączeniem do tego co głosił Jan Kalwin oraz Ulrich Zwingli. Znalazło to 
swoje odzwierciedlenie w stworzonej przez niego w 1550 r., w czasie kiedy 
pełnił rolę superintendenta kościołów cudzoziemskich w Londynie, liturgii, 
która pod względem porządku jej sprawowania i odmawianych modlitw jest 
liturgią kalwińską, natomiast w kwestii szat liturgicznych oraz postrzegania 
Eucharystii czerpie z wzorców zwingliańskich6.W 1549 r. do Anglii przybyli 
takie inni reformatorzy kontynentalni, na czele z Martinem Bucerem. Biorąc 
pod uwagę fakt, że pierwsze wydanie Book of Common Prayer miało miejsce  
w tym samym roku, wydarzenie to jest o tyle istotne, że wskazuje na atmosferę 
jaka panowała w Anglii w tamtym czasie. Sprowadzenie zagranicznych eks-
pertów w dziedzinie liturgii miało na celu „uprawomocnienie” działań, zmie-
rzających do dalszej protestantyzacji liturgii angielskiego Kościoła państwo-
wego, które chciał podjąć Cranmer. Rodzi się jednak pytanie na ile ówczesny 
arcybiskup Canterbury przewidział rozwój wypadków, które wydarzyły się  
w 1550 r. Mowa tutaj o sporze o westymenta, który wybuchnął w chwili gdy 
biskup Jan Hooper7 odmówił przyjęcia święceń biskupich w tradycyjnych sza-
tach liturgicznych8. Spór ten podzielił zaproszonych przez Tomasza Cranmera, 
przy czym on sam opowiedział się po konserwatywnej stronie. Trudno jed-
nak było nie zauważyć, że ta postawa wynikała z przywiązania do luterańskie-
go spojrzenia na przedmiot sporu, które było pod tym względem zbliżone  
do katolicyzmu. W przeciwieństwie do niego Hooper utrzymywał kontakty 
ze środowiskami kalwińsko-zwingliańskimi, co znacząco wpłynęło na podjęcie 
przez niego decyzji o odrzuceniu westymentów jako rzeczy zbędnej9.

4 Jan Łaski (młodszy) (1499-1560) – polski reformator działający na zachodzie Europy, głów-
nie w Anglii.
5 Dugmore 1958, s. 127.
6 Ibidem, s. 168-169.
7 Jan Hooper (1500-1555) – biskup angielskiego Kościoła państwowego; stracony za herezję 
w 1555 r.
8 Primus 1960, s. 3.
9 MacCulloch 1996, s. 471-472.
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To z pozoru niewiele znaczące wydarzenie, miało o wiele bardziej znaczą-
cy wpływ na kształt liturgii angielskiego Kościoła państwowego uformowanej 
w 1552 r. wraz z druga edycją Book of Common Prayer, niż wzorce dotyczące 
sposobu celebrowania Eucharystii, które angielscy reformatorzy czerpali od 
ich kontynentalnych odpowiedników10. Hooper został w końcu konsekro-
wany zgodnie z obowiązującymi regułami dotyczącymi szat liturgicznych,  
w 1552 r. poddano rewizji przepisy regulujące kwestie noszenia westymentów 
i usunięto je z tego wydania Modlitewnika powszechnego11.

Próby stworzenia liturgii dla angielskiego 
Kościoła państwowego

Niezależnie od kontaktów z kościołami protestanckimi, w Anglii próbo-
wano przeprowadzać niezależne reformy. Pierwsze z nich były jednak bardzo 
proste i nie ingerowały w porządek liturgii. Zmiany te, bo określenie to będzie 
bardziej adekwatne niż słowo „reforma”, polegały na wykreśleniu z mszałów 
tych fragmentów, które odnosiły się do osoby papieża. W ten sposób z kanonu 
odmawianego podczas Mszy św. zniknęła wzmianka o papieżu, zaś jego miej-
sce zajął król. W księgach liturgicznych zamazano także te fragmenty, które 
dotyczyły prymatu papieża i Kościoła rzymskiego. Nie oszczędzono także ka-
lendarza liturgicznego oraz obecnych w nim wspomnień świętych papieży. Sta-
ło się to poprzez wymazanie przynależnego im tytułu papieskiego, a dotyczyło 
to m.in.: św. Linusa, św. Sylwestra, św. Kaliksta, św. Grzegorza Wielkiego czy 
św. Marcelina12.

Bardziej sformalizowane pod względem prawnym, były ustawy wyda-
wane przez angielski parlament. Najpierw The Ten Articles, a później projekt 
The Thirteen Articles, próbowały naśladować zmiany liturgiczne jakie zaszły  
w Niemczech, gdzie rozprzestrzenił się luteranizm, zarówno pod względem 
doktrynalnym, jak i w odniesieniu do kwestii obrzędów. Jednak do formalne-
go zbliżenia angielskiego Kościoła państwowego i luteranizmu ostatecznie nie 
doszło. W 1537 r. biskupi angielscy wydali The Bishop’s Book, która powtarzała 
zasadniczo artykuły zawarte w The Ten Articles, mówiące o tym, że konsekro-
wane chleb i wino w sposób rzeczywisty stają się ciałem i krwią Chrystusa, 
zaś Komunię należy udzielać pod dwoma postaciami. Warto tutaj nadmienić,  
że episkopat angielski w tej kwestii był o wiele bardziej postępowy od samego 

10 Leuenberger 1992, s. 2.
11 Primus 1960, s. 66.
12 Mezerac-Zanetti 2011, s. 7-8. 
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Henryka VIII, który otwarcie sprzeciwił się tezom zawartym w The Bishop’s 
Book wydając w marcu 1539 rok The Six Articles, które ugruntowały konser-
watywną politykę królewską opartą na przestrzeganiu doktryny katolickiej  
w kwestii nauki o Mszy św. Akt ten spotkał się z oporem ze strony środowisk 
protestanckich, reprezentowanych przede wszystkim przez Tomasza Cranme-
ra, Tomasza Cromwella i Hugo Latimera, głównie ze względu na stanowisko 
jakie zajmował wobec doktryny o transsubstancjacji i kwestii Komunii pod 
dwoma postaciami13.

Dokument ten przede wszystkim rozwiewał pewne wątpliwości, które 
wynikały z poprzednich aktów. W pierwszym punkcie The Six Articles stwier-
dzał, że „(…) w Sakramencie Ołtarza, mocą słów Jezusa Chrystusa wypowia-
danych przez kapłana, pod postaciami chleba i wina są realnie obecne Ciało 
i Krew naszego Pana Jezusa, zrodzonego z Maryi Dziewicy, a po konsekracji 
nie ma już substancji chleba i wina, ani żadnej innej, poza substancją Boga  
i Człowieka”. Zapis o tym co dzieje się z chlebem i winem po konsekracji 
różnił się od podobnych, obecnych w The Bishop’s Book i The Ten Articles, 
gdyż tam pomijały one tę kwestię, co pozwalało zachować status quo pomię-
dzy doktryną katolicką, a luterańską. Podobnie rzecz miała się w kwestii Ko-
munii pod dwoma postaciami, która na dobrą sprawę nie była rozstrzygnięta,  
co z kolei powodowało różne praktyki ze strony kapłanów. The Six Articles na-
tomiast mówiły jasno, że komunia pod dwiema postaciami nie jest niezbędna 
dla wszystkich ludzi, ponieważ pod postacią chleba, oprócz Ciała jest również 
obecna Krew Pańska14.

Doniosłość The Six Articles wynikała również z tego, że zapisy dotyczące 
doktryny utrwalały istniejący dotychczas porządek liturgiczny i towarzyszą-
cą mu doktrynę, pozostające nadal katolickimi. Ponadto w 1540 r. powstał 
Rationale of Ceremonies, który nawiązywał do katolickich ksiąg liturgicznych,  
a trzy lata później The King’s Book, będąca rewizją tez zawartych w The Bishop’s 
Book, utrzymaną w duchu The Six Articles. Również w 1540 r. król powołał 
specjalną komisję, która miała zająć się kwestiami związanymi z kultem religij-
nym. Efektem jej pracy był projekt ceremoniału, wzorowanego na procesjona-
le salilsburskim15, zaś podczas synodu w Canterbury w 1541 r. zadecydowano  
o tym, aby zaadaptować zwyczaj Salisbury jako sposób celebrowania Mszy św. 
oraz innych obrzędów we wszystkich kościołach w Anglii. W tym celu przetłu-
maczono tamtejszy mszał na język angielski oraz wydano go drukiem w 1542 r.  

13 Messenger 1936, s. 274-275; Bray 2004, s. 222.
14 Bray 2004, s. 224.
15 Messenger 1936, s. 301.
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Decyzja ta była niezwykle istotna, biorąc pod uwagę przyszłe prace nad Book 
of Common Prayer. Wyłączono bowiem z nich inne zwyczaje liturgiczne istnie-
jące wówczas w Anglii, takie jak chociażby zwyczaj Yorku, które wydawałoby 
się, ze względu na swoją prostotę bardziej odpowiadałyby potrzebom liturgii 
protestanckiej16.

W 1544 r. wobec początku wojny angielsko-francuskiej, w całym kró-
lestwie zarządzone zostały publiczne modlitwy o powodzenie w wyprawie 
wojennej. Powstał wówczas nowy i jedyny usankcjonowany rodzaj liturgii 
podczas rządów Henryka VIII – litania połączona z procesją. Jej autorem lita-
nii był Tomasz Cranmer, który opierając się częściowo na wzorcach salisbur-
skich, częściowo na luterańskich, stworzył obrzęd będący hybrydą katolicko- 
protestancką. Litania miała charakter próśb wznoszonych do Boga o zwycię-
stwo w wojnie. Pozbawiona była wezwań do świętych oraz do Matki Bożej. 
Mogła być śpiewana lub mówiona, zaś w zależności od tego czy odbywała się 
procesja czy nie, ludzie mogli stać albo klęczeć. Nie była jednak samodziel-
nym obrzędem, ponieważ mogła być odmawiana na zakończenie jutrzni lub 
nieszporów, zaś ze względu na jej pokutny ton zalecana była do odmawiania 
szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Natomiast jeśli poprzedzała Mszę św., 
pełniła rolę Introitu, który łączył się ze śpiewem Kyrie, po którym następowa-
ła Kolekta. Litania była zatem pośrednią ingerencją w porządek sprawowania 
Mszy św., mieszczący się w granicach wcześniejszych ustaw dotyczących li-
turgii oraz wstępem do zmian, które miały nastąpić w kolejnych latach, już  
po śmierci Henryka VIII w 1547 r.

Wraz ze wstąpieniem na tron małoletniego Edwarda VI, realną władzę  
w kraju zaczęła sprawować Rada Regencyjna, która w znacznej większości skła-
dała się ze zwolenników protestantyzmu, a co za tym idzie, zmiany charak-
teru jaki dotychczas miała liturgia Mszy św. Wprowadzone w marcu 1548 r.  
The Order of the Communion, było efektem wcześniejszych prac nad całością 
reformą i jednocześnie pierwszym etapem bezpośrednich zmian w nowej li-
turgii angielskiego Kościoła państwowego. Towarzyszyły mu wyjątkowe oko-
liczności, gdyż nigdy wcześniej w całej Europie nie zdarzyło się aby to Parla-
ment decydował o sprawach dotyczących kultu religijnego. Akt parlamentu  
z grudnia 1547 r. był również, jak na ówczesne czasy, dokumentem wyjątko-
wym. Starał się bowiem połączyć kwestie terminologii, które dzieliły katolików  
i protestantów, dlatego też znalazły się w nim sformułowania mówiące o tym, 
że nazywanie Mszy św. „Sakramentem Ołtarza” lub „Stołem Pańskim” nie 

16 Murch 1899, s. 47.



17

REFORMY LITURGICZNE I PUBLIKACJA THE BOOK OF COMMON PRAYER...

wyklucza się wzajemnie17. The Order of the Communion był również kompro-
misem pomiędzy frakcjami biskupów jakie istniały ówcześnie w episkopacie 
angielskim: anglo-katolicką, opowiadającą się za katolicką doktryną o Mszy  
i za zachowaniem dawnych praktyk oraz protestancką, dążącą do radykalnych 
zmian w zakresie obrzędów i nauki o Mszy św. Całość przetłumaczono także 
na język niemiecki i łacinę18. Poniższa tabela jest zestawieniem porządku Mszy 
średniowiecznej i The Order of the Comunnion z 1548 r.

Tabela 1. Zestawienie porządku Mszy św. średniowiecznej i The Order od the Com-
munion z 1548 r.

Porządek Mszy św. średniowiecznej The Order of the Comunnion 1548

Introit Introit
Kyrie Kyrie
Gloria Gloria

Kolekta Kolekta
Lekcja Lekcja

Graduał -
Alleluja Alleluja

Sekwencja Sekwencja
Credo Credo

- Kazanie
Prefacja Prefacja

Sanctus i Benedictus Sanctus i Benedictus
Kanon Mszy Kanon Mszy
Pater Noster Pater Noster
Pax Domini Pax Domini
Agnus Dei

Komunia wszystkich wiernych  
(Agnus Dei, Postcommunio)Comunnio (tylko kapłan)

Postcomunnio 
Rozesłanie Rozesłanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bowles 1949, s. 81; Wilson 1908. 

Choć zamierzeniem nowego porządek liturgii było zerwanie ze starymi 
ceremoniałami, to w zasadzie zachowywał on większość elementów Mszy 

17 Wilson 1908, s. VII-VIII.
18 Messenger 1936, s. 331-332.
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średniowiecznej: Introit, Kyrie, Gloria, Lekcję, Ewangelię, Credo, Offertorium, 
Prefację i Sanctus. Dodano kazanie które odbywało się zazwyczaj po odmówie-
niu Credo. W kwestii katolickiej doktryny o transsubstancjacji, praktyka wska-
zana w The Order of the Comunnio, pozostawała niezmienna, jednak wzorem  
liturgii luterańskich usunięto z modlitw przypisanych do Offertorium wszyst-
kie te elementy, które wskazywałyby na ofiarny charakter Mszy św. Wpro-
wadzono także uroczyste przyniesienie chleba i wina do ołtarza, który jed-
nak nadal był nazywany „ołtarzem”, a nie „stołem” jak w luteranizmie czy  
w innych Kościołach protestanckich. W Kanonie pojawiał się dodatkowy ele-
ment, którym była modlitwa za wszystkie kościoły chrześcijańskie, jednak poza 
tym modlitwy pozostawały nadal takie same jak w mszałach średniowiecznych. 
Zmieniła się natomiast forma Komunii św. udzielana odtąd pod dwoma po-
staciami, zaś towarzyszyć jej miał śpiew Agnus Dei, a następnie Postcommunio. 
Zestawienie to pokazuje unikalny, ale nie przełomowy, charakter, jakim była 
pierwsza próba stworzenia nowej liturgii Mszy św. dla angielskiego Kościoła 
państwowego, złożonej z elementów doktryny protestanckiej i katolickiej for-
my sprawowania Mszy19.

Ortodoksyjne podejście do zmian w liturgii, które prezentował Henryk 
VIII nie pozwalając na bezpośrednie reformy, spowodowało, że tradycyjne 
(katolickie) obrzędy liturgiczne, nadal stanowiły centrum życia religijnego 
angielskiego społeczeństwa jeszcze wiele lat po akcie supremacji. Konsekra-
cja nowych biskupów i księży sympatyzujących, szczególnie z reformatorami 
z kontynentu, spowodowała jednak, że zaczęli oni na własną rękę wprowa-
dzać praktyki liturgiczne sprzeczne z aktami królewskimi. Jedną z nich była 
zmiana treści Confiteor, z którego, podobnie jak z Litanii Cranmera, usuwano 
wzmianki o świętych, aniołach i Maryi20. Równie dwuznaczny był sam prece-
dens uchwalania zmian w liturgii oraz w samej doktrynie, poprzez akty parla-
mentu gdyż stworzył on podwaliny pod podobne zmiany w przyszłości, które 
nie koniecznie byłyby akceptowalne podczas rządów Henryka VIII21.

Okoliczności pierwszego wydania Book of 
Common Prayer w 1549 roku

Wraz ze wstąpieniem na tron Edwarda VI w 1547 r. stało jasne, że wkrót-
ce wprowadzone zostaną zmiany, na które wiele osób oczekiwało od 1534 r.,  

19 Bowles 1949, s. 80-82.
20 Mezerac-Zanetti 2011, s. 254-255.
21 Messenger 1936, s. 306-307.
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a które miały one dotyczyć przede wszystkim aspektów związanych z życiem li-
turgicznym, toczącym się nadal według ksiąg katolickich. Jako główny cel po-
stawiono sobie wydanie The Book of Common Prayer, który miał być zbiorem 
modlitw i obrzędów obowiązujących na terenie całego królestwa w miejsce ist-
niejących dotychczas różnych zwyczajów liturgicznych22. Wydanie modlitew-
nika powszechnego poprzedzone zostało wizytacją, która została przeprowa-
dzona we wszystkich kościołach Anglii. Połączona była z rozkazem konfiskaty 
przedmiotów mających charakter katolicki, a więc obrazów świętych, figur, 
czy relikwii, oraz zorientowaniem się wśród stanu duchownego co do opi-
nii dotyczących na kwestii doktryny i liturgii, mających ulec wkrótce zmianie.  
W jej wyniku wielu kapłanów zostało uwięzionych pod zarzutem zdrady stanu, 
a znaleźli się wśród nich także biskup Stefan Gardiner, który przewodził frakcji 
anglo-katolickiej w angielskim episkopacie, opowiadającej się za pozostaniem 
przy dawnych tradycjach i obrzędach23.

Elementem przygotowania do publikacji Book of Common Prayer, była 
publiczna debata o Eucharystii, która odbyła się w Parlamencie pomiędzy 14, 
a 18 grudnia 1548 r. Oprócz wyznawców państwowego Kościoła w Anglii 
wzięło w niej udział wielu przedstawicieli reformacji przybyłych z kontynentu 
europejskiego. Podczas niej Tomasz Cranmer, powołując się na autorytet Bi-
blii oraz na nauki średniowiecznego myśliciela Ratramnusa24, po raz pierwszy 
publicznie poddał w wątpliwość doktrynę o transsubstancjacji25. Nie opowie-
dział się jednak również za „czystą” luterańską doktryną o Mszy św., ani za 
zniesieniem dotychczasowych obrzędów. Jego stanowisko zajął również Miko-
łaj Ridley26, biskup Rochester, który współpracował z Cranmerem w komisji 
mającej na celu rewizję starych ksiąg liturgicznych i utworzenie nowych. Część 
historyków twierdzi, że było to spowodowane faktem, iż frakcja biskupów 
sympatyzujących z niemieckimi protestantami, nie chciała przejęcia żadnej  
z doktryn, ani też obyczajów liturgicznych, które zostały stworzone w innych 
częściach Europy. O wiele bardziej interesowało ich to, aby przy wsparciu pro-
minentnych przedstawicieli reformacji kontynentalnej, stworzyć niezależną 
doktrynę o Eucharystii, wyrażoną w sposób, odwołujący się do angielskich 
tradycji liturgicznych27. Debatę zakończyło głosowanie nad przyjęciem nowej 

22 Bray 2004, s. 266; Tanner 1922, s. 107.
23 Messenger 1936, s. 364.
24 Ratramnus (?-868) – uczony z czasów renesansu karolińskiego; poddawał w wątpliwość wiarę 
w realną obecność Jezusa w Eucharystii.
25 MacCulloch 1996, s. 405.
26 Mikołaj Ridley (1500-1555) – angielski biskup i reformator, stracony za herezję w 1555 r.
27 Bromiley 1962, s. 11.
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księgi liturgicznej, która została przyjęta przewagą dwóch głosów. Przeciwko 
opowiedzieli się biskupi Londynu, Durham, Worcester, Westminster, Nor-
wich, Carlisle, Chichester i Hereford. Wszyscy poza biskupem Herefordu na-
leżeli do frakcji anglo-katolickiej28.

Pierwsze egzemplarze The Book of Common Prayer wydano w marcu 1549 r.,  
w królewskiej drukarni w Londynie, będącej własnością Edwarda White-
churcha29, w kolejnych zaś miesiącach także w innych miastach Anglii. Act 
of Uniformity, który towarzyszył wydaniu nowej księgi liturgicznej nadawał 
jej charakter bezwzględnie obowiązującej na terenie całego królestwa od dnia  
9 VI 1549 r., który w tym roku był Świętem Zesłania Ducha Świętego. W ten 
sposób poprzez akt Parlamentu, poparty autorytetem młodego króla, odsu-
nięta w cień została cała liturgiczna tradycja Kościoła katolickiego w Anglii30.

Wprowadzeniu nowych form liturgicznych towarzyszył jednak opór czę-
ści społeczeństwa, co szczególnie widać na przykładzie południowo-wschod-
niej części Anglii, gdzie wybuchła tzw. „Rebelia modlitewników”. Jej uczest-
nicy uważali, że nowa angielska liturgia nie ma w sobie mistycyzmu i bardziej 
przypomina „zabawę na podobieństwo wystawiania Jasełek na Boże Narodze-
nie”. Ponadto żądali m.in.: powrotu do oddawania czci świętym, przywrócenia 
łaciny we Mszy św. oraz przywrócenia The Six Articles. Powstanie choć zostało 
szybko stłumione obrazuje negatywne podejście do reform wśród niższych 
warstw społeczeństwa, przywiązanych do dawnych, katolickich zwyczajów31. 
Pokłosiem „Rebelii modlitewników” był synod, zwołany na jesieni 1549 r., 
który zarządził, zniszczenie wszystkich liturgicznych ksiąg średniowiecznych. 
Kierowane odgórnie przez protestantów wykonanie zaleceń synodu posunęło 
się jednak o wiele dalej niszcząc nie tylko księgi, ale również szaty i naczynia 
liturgiczne oraz wszystko to, co kojarzyło się z „dawnym Kościołem”32.

The Book of Common Prayer, była księga wyjątkową pod względem tre-
ści, zawierała bowiem w sobie wszystkie teksty potrzebne do sprawowania 
nie tylko liturgii Mszy św. i innych sakramentów ale również teksty jutrzni 
oraz nabożeństwa wieczornego, które były kompilacją średniowiecznych mo-
dlitw brewiarzowych. Zniesiono wiele Mszy wotywnych, pozostawiając jed-
nak wspomnienia ku czci takich świętych, jak Maryja – matka Jezusa, Jan 
Apostoł, Paweł Apostoł, Łukasz Ewangelista, a także św. Michała i Aniołów. 

28 Messenger 1936, s. 409-410.
29 Edward Whitechurch (?-1561) – angielski wydawca książek protestanckich.
30 Dix 1949, s. 696.
31 Duffy 2003, s. 62-63.
32 Wright 2002, s. 4.
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W kalendarzu liturgicznym pozostawiono również uroczystość Wszystkich 
Świętych33.

Obrzędy dotyczące Eucharystii zostały ujęte w części The Book of Com-
mon Prayer noszącej nazwę „Wieczerza Pańska i Komunia Święta, zwykle 
nazywana Mszą”. Było to swoiste „Salomonowe rozwiązanie”, które miało 
oddawać wiele sposobów na określenie Mszy św. W rubrykach zachowano ter-
min „ołtarz”, który to termin został porzucony w innych liturgiach protestanc-
kich, a także role jakie spełniali diakon i subdiakon w zwyczaju salisburskim.  
Komisja rewizyjna, której przewodniczył Tomasz Cranmer, zdecydowała się 
również pozostawić cały przepych, jaki towarzyszył Mszy św. katolickiej, dla-
tego też „Wieczerza Pańska…” zawierała szczegółowy opis szat liturgicznych, 
jakie powinni mieć na sobie kapłan, diakon i subdiakon. Stroje te zasadniczo 
nie różniły się od tych, które od wieków używano w Salisbury. Kapłan powi-
nien był być przyodziany w albę oraz kapę lub ornat, zaś diakon i subdiakon  
w albę i tunikę34. Zlikwidowana została natomiast większość procesji, bene-
dykcji i sakramentaliów, dlatego, że pomimo tego, że powstały z pozytyw-
nych pobudek, z czasem zaczęły przeradzać się w przesąd i odwracać uwagę od 
chwały i wszechmocy Boga (Aneks: „O obrzędach, dlaczego niektóre z nich 
zostały zniesione, a inne zachowane”). Przykładem tutaj są obrzędy towarzy-
szące Niedzieli Palmowej, które w The Book of Common Prayer z 1549 r. zostały 
całkowicie porzucone35.

Porządek Mszy św., podobnie jak w przypadku The Order of the Comun-
nion zbliżony był zarówno do Mszy średniowiecznej oraz zakładał, że w aktyw-
ny sposób w liturgii będzie uczestniczył chór, który podobnie jak w przypadku 
Mszy średniowiecznej miał wykonywać części stałe, takie jak Introit, Kyrie, czy 
Agnus Dei. 

Tabela 2. Zestawienie porządku Mszy św. średniowiecznej, The Order of the Commu-
nion z 1548 r. i The Book of Common Prayer z 1549 r.

Porządek liturgii Mszy  
św. średniowiecznej 

według zwyczaju 
salisburskiego

Porządek liturgii Mszy  
św. w The Order  

of the Comunnion 1548

Porządek liturgii Mszy 
św. w The Book  

of Common Prayer 1549

Introit Introit Introit
Kyrie Kyrie Kyrie

33 Ketley 1844, s. 68-73.
34 Ibidem, s. 76.
35 Ibidem, s. 155.
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Gloria Gloria Gloria
Kolekta Kolekta Kolekta
Lekcja Lekcja Lekcja
Graduał - -
Alleluja Alleluja -
Sekwencja Sekwencja -
Ewangelia Ewangelia Ewangelia
Credo Credo Credo

- Kazanie Kazanie
- - Ekshortacja
Offetorium Offertorium Offertorium
Prefacja Prefacja Prefacja
Sanctus i Benedictus Sanctus i Benedictus Sanctus i Benedictus
Kanon Mszy Kanon Mszy Kanon Mszy
Pater Noster Pater Noster Pater Noster
Pax Domini Pax Domini Spowiedź powszech-

na i „Comfortable 
Words”36

Agnus Dei Komunia wszystkich 
wiernych (Agnus Dei, 
Postcommunio)

Komunia wszystkich 
wiernych
(Agnus Dei, 
Postcommunio)

Comunnio (tylko kapłan)
Postcomunnio 

Rozesłanie Rozesłanie Błogosławieństwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wilson 1908; Cardwell 1852, s. 266-317.

Kapłan rozpoczynał liturgię na środku ołtarza odmawiając po cichu Pater 
Noster i kolektę o czystość, zaczerpniętą z monastycznych tradycji liturgicz-
nych. Wszystkie pozostałe prywatne modlitwy kapłana, które istniały w Msza-
le średniowiecznym i The Order of the Comunnion zostały usunięte. Po nich 
następował śpiew Kyrie i Gloria. The Book of Common Prayer nie przewidywał 
okadzenia ołtarza na początku Mszy św., ani śpiewu Graduału, Sekwencji czy 
Alleluja. Po zakończeniu Gloria następowała część Mszy obejmująca kolektę 
dnia, Lekcję i Ewangelię, czytaną przez diakona oraz towarzyszącemu jej oka-
dzeniu, a następnie śpiewane Credo oraz kazanie lub homilia. Credo, choć za-
sadniczo było takie same, jak to śpiewane w katolickich świątyniach, zostało 

36 Fragment z pierwszego listu św. Jana Apostoła: „Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika 
wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1 J 2, 1b).
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nieznacznie zmienione. Pominięto fragment „A królestwo jego nie będzie koń-
ca”, a we fragmencie dotyczącym wiary w „Jeden święty, powszechny i apostol-
ski Kościół” pominięta została wzmianka o „świętości” Kościoła37. Cranmer 
zdecydował się pozostawić Offertorium, poprzedzone napomnieniem38 osób 
przystępujących do Komunii św, jednak podobnie jak w Formula Missae  
et Communionis pro ecclesia Wittembergiensi, nie zawierało ono modlitw 
wskazujących na ofiarowanie darów, a było kompilacją nowotestamental-
nych tekstów biblijnych odnoszących się do dawania jałmużny39. Podobnie 
jak na początku Mszy św. nie występowało w tym miejscu okadzenie ołtarza.  
Następnie, The Book of Common Prayer przewidywało jedną z pięciu rodzajów 
prefacji przypisanych do Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Wniebowstąpienia, 
Zesłania Ducha Świętego i Święta Trójcy Świętej, po której śpiewano Sanctus 
i Benedictus. Kanon, w przeciwieństwie do wskazań rubryk liturgii średnio-
wiecznej oraz The Order of the Communion odmawiany był na głos przez ka-
płana dopiero po zakończeniu poprzedzającego go śpiewu. Był on zbliżony  
w treści do Kanonu Mszy katolickiej, jednak z pewnymi drobnymi osobliwy-
mi zmianami. Należały do nich m.in.: wspomnienie imienia króla, które poja-
wiło się w miejsce imienia papieża oraz wspomnienie z imienia jedynie Maryi 
jako świętej. Święci, patriarchowie lub męczennicy wymieniani w łacińskim 
kanonie, zostali co prawda zachowani, ale w jednym, wspólnym wspomnieniu. 
Komunia, poprzedzona była, podobnie jak w The Order of the Communion 
modlitwą Pater Noster, zaś niej następowały Spowiedź powszechna oraz spe-
cjalna modlitwa nazywana „Comfortable words”. Dalej porządek Mszy odby-
wał się nadal tak jak według liturgii z 1548 roku, gdy podczas komunikowania 
śpiewano Agnus Dei oraz fragmenty z tekstów biblijnych nazywanych tak jak 
modlitwy kapłana – Postcommunio. Komunię przyjmowano pod dwiema po-
staciami, najpierw służący do Mszy, a później całe zgromadzenie. Udzielając 
jej wiernym, kapłan wypowiadał słowa: „Ciało Naszego pana Jezusa Chrystusa, 
które zostało wydane za nas, niech zachowa twoje ciało i duszę na życie wiecz-
ne” oraz „Krew Naszego pana Jezusa Chrystusa, która została za nas wylana, 
niech zachowa twoje ciało i duszę na życie wieczne”40. Taki, a nie inne słowa, 
świadczą przede wszystkim o tym, że przynajmniej rubryki ksiąg liturgicznych 
nadal były w tej kwestii „katolickie” i zgodne z doktryną o transsubstancjacją41. 

37 Ketley 1884, s. 79.
38 Inj.: Ekshortacja.
39 Robinson 1961, s. 33.
40 Ibidem, s. 92.
41 Carter 1952, s. 95.
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Odrzucono także zupełnie praktykę zwingliańską, która umożliwiała przyjmo-
wanie Komunii św. do rąk przez wiernych. Argumentem było to, że chociaż  
w dawnych wiekach istniała taka praktyka i nie jest ona wprost zakazana  
w Biblii, to jednak z tego względu, iż stała się powodem przesądów i nadużyć, 
w całym królestwie Anglii jest zakazana42. Liturgia zakończona była pozdro-
wieniem zebranych osób, którego formuła brzmiała: „Pokój Boży”43.

Widać zatem, że układ liturgii Mszy św., jaki został przedstawiony  
w The Book of Common Prayer w 1549 roku zachowywał wiele katolickich ele-
mentów, dodając do nich pewne wątki luterańskie, jak np. zmienione Offerto-
rium. Spowodowane było to faktem, że do stworzonej przez siebie kompilacji 
liturgicznej, Tomasz Cranmer użył takich, a nie innych źródeł. Należał do 
nich przede wszystkim Mszał, jaki stosowano w Salisbury. To z niego Cranmer 
skopiował porządek kolejnych części które mają miejsce podczas Mszy św. Nie-
którzy badacze doszukując się również wpływów liturgii wschodnich, takich 
jak Boska liturgia św. Jana Złotoustego czy liturgia św. Jakuba44, jednak ich 
wpływ, podobnie jak elementy rytu mozarabskiego45, są o wiele mniej widocz-
ne niż zwyczaju salisburskiego. O ile jednak sama forma pozostała w większej 
części katolicka, to wiele wpływów protestanckich, szczególnie luterańskich, 
da się zauważyć w tekstach liturgii. Wiele z nich zmieniono w ten sposób, 
aby były bardziej biblijne”, bądź też dodano całkiem nowe fragmenty Pisma 
Świętego, które stały się modlitwami46. Cechą charakterystyczną dla porządku 
Mszy stworzonego przez Cranmera było wprowadzenie „Comfortable Words”, 
elementu, którego próżno szukać w innych liturgiach chrześcijańskich. Jego 
źródła należy doszukiwać się w luterańskiej doktrynie o usprawiedliwieniu 
przez wiarę, zaś bezpośrednie wprowadzenie go do modlitw używanych pod-
czas liturgii potwierdza tezę o wpływach luterańskich. 

Drugie wydanie The Book of Common Prayer (1552)

Utrzymane w duchu konserwatywnej reformacji wydanie w 1549 r.  
The Book of Common Prayer, było pierwszym krokiem do stworzenia liturgii 
dla nowo powstałego Kościoła państwowego47. Jakkolwiek jednak nowa księ-
ga podtrzymywała istotną rolę śpiewu w trakcie trwania Eucharystii, nie była 

42 Carter 1952, s. 97.
43 Wright 2002, s. 10.
44 Messenger 1936, s. 379.
45 Brightman 1921, s. CIX.
46 Green 1962, s. 94.
47 Toon 1999, s. 52.
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jednak do tego przystosowana. Dlatego też Tomasz Cranmer zwrócił się do 
Jana Merbecke’a48 z prośbą o stworzenie melodii dla śpiewów i modlitw, które 
miały być wykonywane w kościołach. W ten sposób w 1550 r. ukazało się 
wydanie The Book of Common Prayer, zawierające zarówno tekst jak i notację 
muzyczną49.

Przetrwało ono jednak zaledwie dwa lata, gdyż jeszcze tego samego roku 
w którym zostało wydane, doszło do wydarzeń, które zaważyły na tym, że pod-
jęto decyzję o rewizji Modlitewnika powszechnego. Najważniejszym z nich była 
omawiany wcześniej spór o westymenta oraz skutki jakie za sobą pociągnął. 
Mowa tutaj o debacie dotyczącej ołtarzy, która rozpoczęła się jeszcze podczas 
trwania poprzedniej dyskusji. Choć zdarzały się już w 1549 r. pojedyncze przy-
padki niszczenia ołtarzy, to za sprawą polaryzacji postaw jaka dokonała się 
podczas sporu o westymenta, działalność ta nasiliła się. Początkowo przybrała 
ona dość radykalny charakter jedynie w diecezji londyńskiej, gdzie w okre-
sie od lipca do listopada 1550 r. najpierw z katedry św. Pawła, a następnie  
z wszystkich kościołów usunięte zostały ołtarze, a zamiast nich ustawiono „sto-
ły komunijne”. Należy przypuszczać, że za obłędem dotyczącym niszczenia 
ołtarzy stał biskup Jan Hooper, który przebywał wówczas w Londynie, o czym 
zresztą pisał w liście do Henryka Bullingera50: „Wiele ołtarzy zostało zniszczo-
nych w tym mieście odkąd tutaj przybyłem”51. W Wielkanoc 1551 r. biskup 
Mikołaj Ridley dokonał kolejnych zmian, mających jednak innych charakter 
niż niszczenie ołtarzy. Nakazał on przenieść „stół komunijny” w to miejsce, 
gdzie dawniej stał pulpit z którego odczytywano m.in.: Ewangelię. Było to 
dość nieoczekiwane zachowanie ze strony Ridleya, gdyż dotychczas przyjmo-
wał on raczej powściągliwy stosunek do wprowadzania drastycznych zmian  
w dziedzinie liturgii. Natomiast w tej kwestii zajął dość jednoznaczne stano-
wisko, potępiając przy tym stosowanie gestu ucałowania „stołu komunijnego”, 
który przywodził na myśl ucałowanie ołtarza52. 

Negatywny stosunek do braku bardziej radykalnych zmian, lub też sil-
niejszego egzekwowania postanowień aktu o ujednoliceniu, przejawiały jednak 
przede wszystkim osoby, będące zadeklarowanymi protestantami i wyrażają-
cymi otwartą niechęć wobec katolickiej doktryny o Mszy św. i katolicyzmu 
w ogólności. Przykładem jest postawa Jana Dudley’a, który jeszcze w 1549 r. 

48 Jan Merbecke (1510-1585) – angielski teolog i muzyk, twórca zapisu muzycznego dla pierw-
szego wydania Modlitewnika powszechnego.
49 http://justus.anglican.org/resources/bcp/Merbecke/Merbecke.htm [dostęp: 30.05.2022].
50 Henryk Bullinger (1504-1575) – szwajcarski reformator religijny i teolog.
51 Robinson 1966, s. 79.
52 Dugmore 1958, s. 156-157.
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skierował list do Cranmera w którym pisał: „(…) zostaliśmy poinformowani, 
że wciąż istnieją miejsca, gdzie nadal praktykuje się łacińską liturgię oraz zwią-
zane z nią przesądy (…) pomimo nakazu stosowanie nowej księgi (…) Radzi-
my zatem, abyś wydał nakaz dziekanom katedr, prebendarzom i wikariuszom 
aby dostarczyli do ciebie wszystkie antyfonarze, mszały, graduały, procesjonały, 
manuały (…) zwyczajów Salisbury, Lincoln, York i innych, abyś je zniszczył  
i zakazał, tak, aby nigdy więcej nie mogły już służyć nikomu”53. Efektem tego  
listu był akt Parlamentu nakazujący zniszczenie innych niż The Book of Com-
mon Prayer ksiąg liturgicznych oraz rzeźb i obrazów, w wyniku czego zostało 
zniszczonych wiele cennych dzieł sztuki znajdujących się nie tylko w kościo-
łach, ale również będących własnością prywatną54.

Zmiany w liturgii jakie ustanawiał The Book of Common Prayer z 1549 r., 
zostały również z niechęcią przyjęte przez część przedstawicieli reformacji kon-
tynentalnej, związanej z jej szwajcarskim nurtem. Zarówno Marcin Bucer, Jan 
Łaski jak i Henryk Bullinger, że pozostawiono zbyt wiele odniesień do ob-
rzędów katolickich55. Do tego ostatniego pisał zresztą sympatyzujący z tym 
nurtem reformacji biskup Jan Hooper, ukazując jak niewiele zostało zmie-
nione względem dawnych obyczajów: „Nie dokonano u nas żadnych zmian  
w dziedzinie religii, jednak mam nadzieję, że wkrótce one nastąpią. (…) Ar-
cybiskup Canterbury rozważa właściwy pogląd na obecność Chrystusa we 
Wieczerzy Pańskiej i jest bardzo przychylnie nastawiony do mojego. (…) Nie 
pozostaje nam nic innego, jak prosić dla niego o mężnego ducha. Tak jak 
inni biskupi w kraju zbyt obawia się o to co może się z nim stać. Jest sześciu 
lub siedmiu biskupów, którzy rozumieją doktrynę Chrystusa odnoszącą się 
do Wieczerzy Pańskiej (…) i tylko obawa przed utratą własnych korzyści po-
wstrzymuje ich od zreformowania swoich Kościołów według Słowa Bożego. 
Jednakże w kościołach wiele ołtarzy zostało zastąpionych stołami. Publiczna 
celebracja Wieczerzy Pańskiej daleka jest od tego, co nakazał nasz Pan. Jak-
kolwiek komunia udzielana jest pod dwiema postaciami, to w kilku miejscach 
odbywa się jeszcze trzy razy dziennie. (…) Nadal pozostawione są szaty litur-
giczne i świece na ołtarzach (…) I ten papizm nie został porzucony. Celebransi, 
choć zostali zmuszeni do porzucenia języka łacińskiego, do tej pory można za-
obserwować jaką uwagę przywiązują do papistycznego tonu i sposobu śpiewu, 
do którego są przyzwyczajeni”56.

53 Cyt. za: Dugmore, s. 142; tłumaczenie własne.
54 Tanner 1922, s. 113.
55 Murch 1899, s. 56-57.
56 Robinson 1961, s. 71-72.
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Tomasz Cranmer został w końcu namówiony do bardziej radykalnych 
zmian w liturgii po długich rozmowach z Janem Hooperem i Martinem Buce-
rem57. Powołano do tego komisję złożoną z trzydziestu dwóch osób, skupiającą 
biskupów, księży i prawników. Co jednak ważne, wszyscy należeli do frak-
cji protestanckiej, dlatego też uchwała o wprowadzeniu aktu o uniformizacji,  
a wraz z nim drugiego wydania The Book of Common Prayer została przegłoso-
wana w stosunku 10:258. Act of Uniformity wszedł on w życie 1 listopada 1552 r., 
zaś w jego zapisach pojawiła się wzmianka o używaniu języka ojczystego jako 
głównego języka liturgii, czym znacząco różnił się od swojego poprzednika, 
który kwestię te pomijał milczeniem59.

W samym The Book of Common Prayer z 1552 r. zmianie uległa nazwa 
liturgii Mszy św., która przyjęła brzmienie: „Porządek sprawowania Wieczerzy 
Pańskiej lub Komunii Świętej”. Pominięta zatem została wzmianka o Mszy 
św., istniejąca w poprzednim wydaniu Modlitewnika powszechnego. Pojęcie 

„Ołtarz” zastąpiono „Stołem Pańskim” oraz wyeliminowano gesty pocałunku 
ołtarza. W trakcie debaty nad rewizją The Book of Common Prayer wypłynęła 
również inna, na pozór prozaiczna kwestia, dotycząca sposobu przyjmowa-
nia komunii. Jan Knox60 i kilku innych członków Tajnej Rady zapropono-
wało, aby odbywała się ona na siedząco, jednak opcja ta została odrzucona 
przez pozostałych członków Tajnej Rady, na czele z Tomaszem Cranmerem61. 
Efektem powstałego sporu było dołączenie do „Porządku sprawowania…”  
tzw. „Black Rubric”. Mówiła ona o tym, że „Chociaż żaden ze znanych po-
rządków przyjmowania komunii nie jest doskonały, to może być z powodu 
niewiedzy lub ułomności jego twórców lub zła i uporu, zniekształcony, wypa-
czony i zinterpretowany w zły sposób; dlatego mając na uwadze miłość bra-
terską, chcemy odrzucić wszelkie dogodności dla uchybień. (…) W związku  
z tym zostaje nakazane, w modlitewniku powszechnym, w porządku sprawo-
wania Wieczerzy Pańskiej, aby komunia przyjmowana była na kolanach”62.

57 Leuenberger 1992, s. 4-5.
58 Messenger 1936, s. 517, 520.
59 Bray 2004, s. 280.
60 Jan Knox (1514-1572) – szkocki duchowny (najpierw katolicki, a później kalwiński), przy-
wódca reformacji w Szkocji i twórca szkockiego Kościoła państwowego.
61 Dickens 1967, s. 278.
62 Ketley 1844, s. 283.
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Tabela 3. Zestawienie porządku Mszy św. średniowiecznej, The Book of Common pray-
er z 1548 r. i The Book of Common Prayer z 1549 r.

Porządek liturgii Mszy 
św. średniowiecznej 

według zwyczaju 
salisburskiego

Porządek liturgii Mszy św.  
w The Book of Common 

Prayer 1549

Układ Komunii Świętej 
w The Book of Common 

Prayer 1552

Introit Introit -

Kyrie Kyrie Dziesięć przykazań

Gloria Gloria -

Kolekta Kolekta Kolekta

Lekcja Lekcja Lekcja

Graduał - -

Alleluja - -

Sekwencja - -

Ewangelia Ewangelia Ewangelia

Credo Credo Credo

- Kazanie Kazanie

- Ekshortacja -

Offetorium Offertorium Offertorium

- - Ekshortacja (w jej trakcie 
Spowiedź powszechna)

Prefacja Prefacja Prefacja

Sanctus i Benedictus Sanctus i Benedictus Sanctus

Kanon Mszy Kanon Mszy Modlitwa konsekracji

Pater Noster Pater Noster -

Pax Domini Spowiedź powszechna i „Com-
fortable Words”

-

Agnus Dei Komunia wszystkich wiernych
(Agnus Dei, Postcommunio)

Komunia kapłana i wiernych

Comunnio (tylko kapłan)

- - Pater Noster

Postcomunnio - Modlitwa dziękczynna

- - Gloria

Rozesłanie Błogosławieństwo Błogosławieństwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cardwell 1852, s. 266-317.

Choć układ Komunii Świętej w The Book of Common Prayer z 1552 r. 
zawiera pewne elementy wspólne ze zwyczajem Salisbury i porządkiem litur-
gii Mszy św. znanym z The Book of Common Prayer z 1549 r., należy uznać 
go za twór odrębny, zrywający z poprzednimi księgami liturgicznymi. Kapłan 
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rozpoczynał celebrację przy stole pańskim odmawiając modlitwę Pater No-
ster i kolektę o czystość. Choć wydaje się, że z nowej liturgii zniknęło Kyrie,  
to jednak należy zwrócić uwagę na pewne podobieństwo, jakie wiąże odma-
wianie Dekalogu i towarzyszącą mu odpowiedź: „Panie zmiłuj się nad nami i 
nakłoń nasze serca, aby zachowywały to prawo”, do średniowiecznej tradycji 
tropowania63 rozbudowującej śpiew Kyrie. Następnie kapłan odmawiał kolektę 
z dnia, po której następowało czytanie Lekcji i Ewangelii, jednak przeciwień-
stwie do liturgii z 1549 r. i wcześniejszych, brak wzmianki na temat tego, skąd 
miała być odbywana ta czynność. Do kolejnych zmian należało wskazanie, 
aby zarówno Lekcję jak i Ewangelię odczytywał celebrans. Po nich przychodził 
czas na śpiewane Credo oraz kazanie lub homilię, po której kapłan powracał  
do Stołu Pańskiego, by omówić modlitwy na Offertorium, które podobnie jak 
te z wydania The Book of Common Prayer w 1549 r. pozbawione były charak-
teru ofiarniczego, jak te pochodzące z mszałów średniowiecznych. Następnie 
porządek liturgii przewidywał udzielenie wiernym przystępującym do komu-
nii św. napomnienia, poprzedzającego wcześniej Offertorium, w trakcie które-
go odmawiana była również spowiedź powszechna oraz „Comfortable words”.  
Po tym celebrans rozpoczynał śpiew Prefacji, posiadającej tak jak w 1549 r. 
pięć różnych wersji. Dużym zmianom uległy dwie kolejne części liturgii. Sanc-
tus pozbawiony został, wersetu, który brzmiał: „Błogosławiony, który idzie  
w imię Pańskie”64, natomiast w Kanonie pozostawiono jedynie formułę kon-
sekracji. Następnie celebrans, a po nim wszyscy wierni przyjmowali komu-
nię św. The Book of Common Prayer z 1552 r. nie formułuje żadnych zaleceń  
co do tego, czy podczas jej rozdzielania należy wykonywać jakieś śpiewy, gdyż 
usunięto z porządku liturgii Agnus Dei i inne śpiewy obecne w poprzednim 
wydaniu Modlitewnika powszechnego. Zmianie uległ także słowa, jakie kapła-
na wypowiadał podczas udzielania wiernym komunii pod dwiema postacia-
mi. Ich brzmienie zostało ułożone w taki sposób, aby nie wskazywać jasno na 
rzeczywistą lub też symboliczną obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami 
chleba i wina65. Modlitwa Pater Noster, która dotychczas poprzedzała obrzędy 
komunii św., stała się częścią modlitw, które były odmawiane po niej. Następ-
nie kapłan odmawiał modlitwę dziękczynną, po której cały lud śpiewał Gloria, 
przesunięte na to miejsce z obrzędów wstępnych. Jest to najbardziej widoczna 

63 Tropy – gatunek muzyczny polegający na rozszerzaniu fragmentów istniejącego już wcześniej 
fragmentu chorału gregoriańskiego. Tropowaniu podlegały najczęściej krótkie teksty, takie jak 
Kyrie, Alleluja, czy Ite, missa est.
64 Ibidem, s. 278.
65 Ibidem, s. 279.
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zmiana wobec wszystkich, które zostały dokonane w stosunku do The Book of 
Common Prayer z 1549 r oraz porządku Mszy średniowiecznej sprawowanej 
według zwyczaju salisburskiego. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że umiej-
scowienie hymnu po komunii, niejako na zakończenie Eucharystii, nawiązy-
wało do liturgii pierwotnego Kościoła, gdzie Gloria śpiewano na zakończenie 
modlitwy brewiarzowej66.

Porządek liturgii jaki pojawił się w The Book of Common Prayer z 1552 r. 
był swoistym przewrotem kopernikańskim w angielskim Kościele państwo-
wym. Odejście od idei stworzenia niezależnej i wyjątkowej liturgii dla angiel-
skiego Kościoła państwowego, która przyświecała Tomaszowi Cranmerowi od 
momentu publikacji The Order of the Comminion w 1548 r. i zastąpienie jej 
tworem para-kalwińskim, stanowi niewątpliwie punkt zwrotny w historii re-
formacji w Anglii67.

Następstwa zmian w życiu liturgicznym Anglików 
po 1552 r.

W efekcie zmian, jakie zaszły w liturgii angielskiego Kościoła państwowe-
go, w 1552 r. szczególnie widoczny był wpływ Biblii na powstanie nowej księgi 
liturgicznej. Należy to zjawisko to rozpatrywać jednak nie tylko w kontekście 
liturgii Eucharystii w której pojawiło się wiele nowych modlitw zaczerpniętych 
z Pisma Świętego, ale przede wszystkim przez pryzmat liturgii wspólnotowej 
modlitwy porannej i wieczornej. Cechą, która upodabnia zmiany liturgiczne 
w Anglii do innych liturgii protestanckich, szczególnie do luterańskiej, jest 
charakter Ekshortacji, która miała wyrażać doktrynę usprawiedliwienia przez 
wiarę (sola fides). Była ona jeszcze bardziej widoczna w The Book of Common 
Prayer poprzez nieobecne w żadnej innej liturgii protestanckiej „Comforta-
ble Words”. Interesujące wydaje się natomiast to, że protestanckie elementy 
zostały umieszczone w sztywnych ramach liturgicznych wzorowanych na ka-
tolicyzmie. Można w tym widzieć próbę pogodzenia dwóch stronnictw, które 
dominowały w angielskim episkopacie w czasach reform. Pomimo wyraźnej 
protestanckości tekstów modlitw, twórcy The Book of Common Prayer nadal 
nie wyobrażają sobie aby mogła ona być pozbawiona należytego ładu68.

Współcześnie wierni należący do nurtu religijnego, nazywanego „High 
Church” czerpiącego z katolickiej nauki o Mszy św., twierdzą, że The Book  

66 Harper 2002, s. 197.
67 Spinks 2003, s. 68; Beckwith 1990, s. 8.
68 Neil 1945, s. 103-104.
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of Common Prayer z 1549 była w gruncie rzeczy księgą utrzymaną w duchu ka-
tolicyzmu, ale również taką, która stanowiła o wyjątkowości angielskiego Ko-
ścioła państwowego. Są przy tym świadomi pewnych zmian w strukturze Mszy 
św. oraz przesunięcia istotnych dla niej akcentów. Dla kontrastu, nurt zwany 

„Low Church” traktuje liturgię z 1552 r. za liturgię protestancką, a przez to bar-
dziej właściwą dla charakteru jaki miał przyjąć nowy Kościół. Chociaż obydwa 
te nurty wyodrębniły się dopiero w połowie XVII wieku, po wydaniu The Book 
of Common Prayer w 1662 r., to w pewnym sensie zmiany jakie dokonały się  
w latach 1534-1552 oraz charakter pierwszych wydań Modlitewnika powszech-
nego, dały podwaliny pod utworzenie się w przyszłości dwóch odrębnych spo-
sobów postrzegania liturgii69.

Księga liturgiczna, która została w dużej mierze stworzona przez arcybi-
skupa Canterbury, Tomasza Cranmera, legła także u podstaw nowego porząd-
ku liturgicznego, jaki zaczął obowiązywać w angielskim Kościele państwowym 
i jego cech specyficznych. Jednym z głównych postulatów reform forsowanych 
przez Cranmera było zwiększenie częstotliwości przyjmowania komunii przez 
uczestników liturgii Mszy św. oraz włączenia ich w akcję liturgiczną, poprzez 
umożliwienie zrozumienia tekstów znajdujących się w księgach liturgicz-
nych, co było główną przyczyną odejścia od używania podczas Mszy języka 
łacińskiego i głośne wypowiadanie modlitw takich jak Kanon Mszy70. Jednak 
nie brakuje również opinii, jakoby The Book of Common Prayer, szczególnie  
to z 1549 r., ze względu na niedoskonałość przekładu na język angielski, było 
parodią świętych obrzędów, sprawowanych w okresie przed reformacyjnym71.

Jeżeli chodzi o idee jaki przyświecały Tomaszowi Cranmerowi, nie spo-
sób nie wspomnieć również o jego niezwykle wymownym tekście noszącym 
tytuł „O obrzędach…”, który stal się nieodłącznym elementem każdego kolej-
nego wydania The Book of Common Prayer. Jego lektura pozwala przypuszczać, 
że Cranmerowi nie zależało, w przeciwieństwie do reformatorów szwajcarskich 
na jakiejś radykalnej zmianie praktyk liturgicznych. Mało tego, uważał ich cał-
kowite wyeliminowanie za niewłaściwe i zgubne dla wspólnoty chrześcijańskiej. 
Zamiast tego starał się ze średniowiecznych obrzędów wyciągnąć wszystko  
to co, jego zdaniem, przyczynia się do uświęcenia wierzących72. Na konserwa-
tyzm arcybiskupa Cranmera wskazuje również jego postawa w sporze o westy-
menta oraz zachowanie katolickich szat liturgicznych w trakcie sprawowania 

69 Toon 1999, s. 56-57.
70 Neil 1945, s. 100-101.
71 Cummings 2011, s. 11.
72 Beckwith 1990, s. 9.
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liturgii. Idea to, choć została porzucona w rubrykach z 1552 r., powróciła jako 
„dziedzictwo Cranmera” wraz z nowym wydaniem Modlitewnika powszechnego 
za panowania Elżbiety I, w 1559 r.73

The Book of Common Prayer wnosił również innych ważny aspekt. Liturgia 
sprawowana według wskazań jakie zawierał, była charakterystyczna dla króle-
stwa Anglii. Zerwanie z katolicką tradycją, wiązało się tutaj ściśle z kształto-
waniem się tożsamości narodowej, a przede wszystkim odrębności językowej 
anglików. Powszechne stosowanie języka innego niż łaciński umożliwiało kon-
solidację społeczeństwa już nie tyle wokół odległego Rzymu, jako jeden z ele-
mentów składowych katolicyzmu, ale wokół odrębności i własnego państwa74.

Przeprowadzanym w latach 1547-1552 w parafiach wizytacjom królew-
skich komisarzy, towarzyszyło usuwanie ołtarzy, a także konfiskata wszelkiego 
rodzaju ksiąg liturgicznych, obrazów i figur świętych, szat i naczyń liturgicz-
nych75. Równolegle do konfiskat prowadzono także kampanię polegającą na 
skupowaniu przedmiotów związanych z kultem świętych, której podlegały 
przede wszystkim różnego rodzaju relikwiarze76. Jakkolwiek jeszcze The King’s 
Book, wydana w 1543 r. nie zakazywała wprost odwoływania się w modlitwach 
do świętych, a jedynie potępiała przypisywanie im opieki nad wybranymi dzie-
dzinami życia, to kilka lat później wzrost znaczenia środowisk protestanckich 
doprowadził do wprowadzenia całkowitego zakazu oddawania czci świętym. 
Oznaczało to upadek ruchu pielgrzymkowego, który był niezwykle prężnym 
zjawiskiem w średniowiecznej Anglii, a co za tym idzie upadło, bądź zaczęło 
pełnić inną niż do tej pory rolę, wiele sanktuariów będących celem pielgrzy-
mek. Ścisłe wiązało się to ze zmianami jakie zaszły w kalendarzu liturgicznym, 
z którego usunięto większość uroczystości będących wspomnieniem świętych. 
To zaś wynikało z „chrystocentryzmu”, jaki cechował reformację, wykluczając 
jakiekolwiek pośrednictwo pomiędzy ludźmi, a Bogiem, za wyjątkiem samego 
Jezusa Chrystusa77.

Konsekwencją przyjęcia protestanckich zasad doktrynalnych, takich jak 
zaprzeczenie istnienia czyśćca, było odrzucenie odprawiania Mszy requiem78. 
Chociaż może się to wydawać błahą sprawą, zmiana ta stała się nie mniej od-
czuwalna niż brak języka łacińskiego i jego stosowania w liturgii. Istniejące 
w średniowiecznym społeczeństwie angielskim przywiązanie do modlitw jakie 

73 MacCulloch 1996, s. 161.
74 Rosendale 2007, s. 35.
75 Hutton 1987, s. 137-138. 
76 Duffy 2005, s. 243-144.
77 Bray 1992, s. 258.
78 Msza za zmarłych.



33

REFORMY LITURGICZNE I PUBLIKACJA THE BOOK OF COMMON PRAYER...

odprawiano za zmarłych, nakazywało zachowywać o nich pamięć, co było swo-
jego rodzaju powinnością żyjących wobec bliskich. Jeżeli bowiem przebywali 
po swojej śmierci w czyśćcu, mogli oni poprzez sprawowanie za nich Najświęt-
szej Ofiary przybliżyć się ku życiu wiecznemu w chwale nieba. Szczególnie 
w kręgach sympatyzujących ze szwajcarskim nurtem reformacji, w których 
wyznawano doktrynę o predestynacji zachęcano ludzi, aby bardziej kierowali 
swoje wysiłki modlitewne i dobroczynne ku osobom nadal żyjącym, w tym 
również ubogim aby w ten sposób „uświęcić” ich życie. Zakładano bowiem,  
że tym którzy już umarli nie można było pomóc w sposób, w jaki wyobrażano 
to sobie w średniowieczu79.

Konkluzja: Reformy liturgiczne jako cezura  
w historii reformacji w Anglii

Analiza zmian, jakie zaszły w liturgii angielskiego Kościoła państwowego, 
pozwala to na wyodrębnienie dwóch etapów zmian w liturgii przypadających 
na lata 1534-1552.

Pierwszy, trwający do 1547 r., jest w literaturze przedmiotu nazywany 
etapem „henrycjańskim”. Zwolennicy protestantyzmu nie przeprowadzili 
wówczas w Anglii większych zmian w strukturze liturgii Mszy św., trudno 
zatem mówić o przełomie bądź istotnej cezurze w procesie reformacji w An-
glii oraz protestantyzacji społeczeństwa Angielskiego. Dla wielu mieszkańców 
królestwa, po 1534 r. i akcie supremacji jedyną zmianą było to, że głową Ko-
ścioła zamiast papieża został król, co w gruncie rzeczy i tak nie zmieniało wiele 
względem poprzednich wieków, biorąc pod uwagę rolę, jaką monarcha już od 
czasów średniowiecza odgrywał w Kościele katolickim w Anglii. O ile zatem 
można tutaj mówić o schizmie, nieadekwatne wydaje się stwierdzenie o here-
tyckim charakterze Kościoła państwowego w Anglii oraz sprawowanej w nim 
liturgii. Rozpatrując tę kwestię w kontekście liturgii, również należy przyjąć,  
że znacząco nie różniła się od liturgii katolickiej.

O wiele bardziej znaczące są lata 1548-1552, należące do tzw. etapu 
„edwardiańskiego”, gdyż w tym okresie ma miejsce prawdziwa rewolucja za-
równo pod względem układu liturgii Mszy św., jak i w kwestiach dotyczących 
sfery dogmatycznej. Wydanie The Book of Common Prayer w 1552 r. należy 
w tym kontekście uznać za znaczący przełom i cezurę, mającą wcale nie mniej-
sze znaczenie niż Akt Supremacji z 1534 r. Należy natomiast założyć, że owa 

79 Duffy 2005, s. 288-289.



34

TOMASZ GRZEBYK

liturgia opracowana w 1552 r. miała jedynie charakter przejściowy i miała 
nadal podlegać ewolucji, której kierunku nie da się jednak określić, ze względu 
na kontr reformę, która rozpoczęła się wraz z objęciem w 1553 r. tronu przez 
Marię Tudor i przywróceniem w czasie jej panowania obrzędów katolickich.
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Witch Hunt,  
czyli polowanie na wiedźmy – 

kościół i państwo szkockie  
w okresie od 1563-1736 roku

Abstrakt: Autorka wybrała jako przedmiot swojej pracy szkocki Witch Hunt 
czyli polowanie na wiedźmy, zawężając obszar swojego tematu do okresu 
obowiązywania w Szkocji aktu zwanego: Witchcraft Act (od 1563-1736 roku). 
Opracowanie ma na celu udzielenie odpowiedzi między innymi na pytania: jak 
doszło do wprowadzenia przedmiotowego aktu prawnego, jaki był cel regu-
lacji, w jaki sposób odbywały się procesy osób oskarżonych o praktykowanie 
czarnej magii, jakie wyroki zapadały w „procesach o czary”, kto był odpowie-
dzialny za ich wydawanie i wykonywanie, jak również czy tylko kobiety były 
oskarżane o dokonywanie zabronionych rytuałów. Autorka sięga w tym celu 
do samych początków procesów o czary, które miały miejsce na terenach Szko-
cji.  Autorka odniosła się w szczególności do obowiązujących wówczas aktów 
prawnych, w tym w szczególności ustawy zwanej - Witchcraft Act z 1563 roku, 
których regulacje były podstawą wykonywania wyroków w Szkocji. Na koniec 
autorka opisuje w możliwie syntetycznej formie historię popularnego w Szkocji 
miejsca zwanego Witches' Well (kotła czarownic), znajdującego się w pobliżu 
zamku królewskiego w Edynburgu, a także przybliża między innymi postać 
Helen Duncan, szkockiej spirytystki, która przeszła do historii jako ostatnia 
ofiara polowań na wiedźmy w Europie. Osobny fragment pracy poświęcony 
został ciekawej, ale też i zarazem kontrowersyjnej kampanii o nazwie Witches of 
Scotland na rzecz ułaskawienia i sprawiedliwości historycznej dla tysięcy ludzi 
skazanych za czary i straconych w Szkocji w latach 1563-1736.

Słowa kluczowe: Szkocja, Witch Hunt, Witchcraft Act 1563, Demonologia  
Jakuba VI, procesy o czary, Witches of Scotland.

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ORCID: 0000-0003-3246-8276.
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Na wstępie warto zaznaczyć, że powszechnie przyjmuje się, iż pierwszy 
formalny proces o czary odbył się w 1324 r. w Irlandii, podczas gdy ostat-
nia legalna egzekucja z oskarżenia tego rodzaju miała miejsce w 1782 r.  
w Szwajcarii. Po roku 1324 liczba procesów stopniowo wzrastała, by osią-
gnąć swój szczyt w latach od 1580-1630, gdy doszło do największej liczby 
przeprowadzonych postępowań o stosowanie zakazanych rytuałów dotyczą-
cych czarów i magii. Zgodnie z wierzeniami dominującymi w zachodniej 
Europie w latach 1400-1700, uprawianie czarów uważane było za prze-
stępstwo, zagrożone surową karą, a do rozpowszechnienia polowań na cza-
rownice i czarowników niewątpliwie przyczyniły się wyraźnie nowe prakty-
ki sądowe oraz stosowane procedury inkwizycyjnej2. Za pierwszy świecki 
akt, który prawnie usankcjonował jako czyn zabroniony stosowanie czarów  
i magii uznaje się niemiecki kodeks karny z 1532 roku Constitutio Criminalis 
Carolina, dodatkowo wprowadzono w nim zasadę stosowania tortur jako środ-
ka powszechnie wykorzystywanego podczas przesłuchań. 

W wielu miejscach na świecie, zwłaszcza w Irlandii, Szkocji, Francji i Ro-
sji, oskarżenia o stosowanie czarnej magii miały często wyraźne podłoże poli-
tyczne, które wynikało głównie z panujących powszechnie sporów o władzę 
lub majątek na najwyższych szczeblach drabiny społecznej w danym państwie3.

Przedmiotowa praca ma na celu ukazanie kluczowego i wzajemnego 
wpływu państwa oraz kościoła w Szkocji w latach od 1563-1736 na proces 
tworzenia oraz uchwalania obowiązujących przepisów prawa, na przykładzie 
toczących się procesów osób oskarżonych o stosowanie czarów i magii. 

Wraz z przybyciem chrześcijańskich misjonarzy na tereny Szkocji oraz 
dokonywanymi przez nich nawróceniami na wiarę chrześcijańską, ludność 
zamieszkująca tereny Szkocji przyjęła w większości narzucone im idee chrze-
ścijańskie. Dopiero w XVI w. na skutek zwycięstwa reformacji w Szkocji 
zwierzchność papieska została odrzucona, a w wyniku dalszego i skompliko-
wanego rozwoju historycznego, protestantyzm uzyskał status religii urzędowej  
w całym kraju, utrzymując go aż po dzień dzisiejszy4. 

Zasadnicze znaczenie dla dokonania takiej zmiany miało przyjęcie  
w 1560 r. przez parlament dla całego Kościoła w Szkocji nowego protestanc-
kiego wyznania wiary. Powyższe dokonane zostało mocą uchwalonej ustawy 

2 Kieckhefer 2021, s. 17.
3 Thurston 2008, s. 11, 15, 89.
4 Zieliński 2010, s. 97.
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Confession of Faith Ratification Act z 1560 roku o ratyfikacji wyznania wiary5. 
Na podstawie przedmiotowej ustawy protestantyzm stał się religią panującą 
na terenie Szkocji6. Dodatkowo parlament rozpoczął stopniowe i skuteczne 
działania w celu uchwalenia kolejnych aktów prawnych odnoszących się do za-
gadnień obrzędów i wierzeń religijnych, jednocześnie pozbawiających kościół 
katolicki wielu jego dotychczasowych praw i przywilejów. 

Ostatecznie w roku 1592 r., ustawą zwaną Wielką Kartą Kościoła (Gre-
at Charter of the Church), formalny ustrój Kościoła Szkocji (zwany w skrócie  
w języku celtyckim Kirk) został oficjalnie określony7, opierając go na zasa-
dach ściśle prezbiteriańskich. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku ję-
zyka polskiego „prezbiterianizm to nurt ewangelicyzmu reformowanego, 
przyjmujący prezbiteriański ustrój Kościoła. Pojęcie „prezbiterianizm” ma 
bezpośrednią genezę w schyłkowym okresie rządów Elżbiety I (panują-
cej 1558–1603), gdy część przedstawicieli państw Kościoła Anglii opowie-
działa się za powierzeniem władzy kościelnej prezbiterom, czyli starszym  
(gr. presbyteroi). Prezbiterzy wybierani przez lokalne zbory (parafie) zarządzali ich 
sprawami oraz jako prezbiterium (ang. presbytery) danej grupy zborów — spra-
wami okręgu kościelnego”8.

Wraz z wprowadzeniem prezbiterianizmu do ustawodawstwa szkoc-
kiego panującej religii protestanckiej nadano specjalny chroniony status re-
ligii państwowej, przyjmując jednocześnie nowe zasady rządów kościelnych.  
W szczególności odrzucono zwierzchność papieża, nałożono na obywateli 
prawny obowiązek zachowania i propagowania idei prezbiteriańskich oraz 
rozpowszechniono protestancką politykę edukacyjną w państwie, zakładają-
cą utworzenie szkoły w każdej parafii. Te cztery założenia miały być funda-
mentalnymi zasadami, które zostały utrzymane praktycznie w niezmienionym 
kształcie i propagowane aż do roku 1707.

Większość uchwalonych od 1560 r. ustaw w szkockim systemie praw-
nym, które dotyczyły życia religijnego odnosiło się do statusu Kościoła Szkocji, 
form jego zarządzania oraz relacji z wiernymi. Założeniem parlamentu było 
całkowite uwolnienie mieszkańców Szkocji od dawnych wierzeń, idei i przesą-
dów. Tym samym wśród protestanckich członków szkockiego parlamentu po-
jawił się pomysł uchwalenia przepisów, które rozpoczęłyby nową erę państwa 

5 Zwana także the Scots Confession of 1560 - tekst ustawy dostępny na stronie: https://www.
legislation.gov.uk/aosp/1560/1/contents.
6 King Murray 1958, s. 156.
7 Zieliński 2010, s. 99.
8 Słownik języka polskiego PWN2022.
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szkockiego. Zdarzało się jednak, że uchwalone przepisy miały łączony charak-
ter, zarówno cywilny, jak i kościelny. Taki stan rzeczy doprowadzał do sytu-
acji, w której sprawy o niejasnym charakterze mogły być rozstrzygane przez 
sądy cywilne, jak i sądy kościelne (dotyczyło to w szczególności przestępstw 
takich jak: czary, dzieciobójstwo, publiczne pijaństwo, a nawet pewne katego-
rie morderstw). 

Niewiele ustaw uchwalonych w historii przez szkocki parlament mia-
ło tak ogromne konsekwencje i wpływ na życie obywateli, jak uchwalony  
4 czerwca 1563 r. Witchcraft Act9 – powszechnie nazywanym aktem lub ustawą 
o czarach, który obowiązywał aż do 1736 roku. 

Pomimo, iż był to świecki akt to w całości odnosił się do kwestii zwią-
zanych z religią i wierzeniami. Dlatego decydujące znaczenie dla ostateczne-
go kształtu ustawy miała polityka kościelna, odgrywająca niemałe znaczenie  
w reformacyjnym państwie szkockim. Co ciekawe uchwalona ustawa koncen-
trowała się i szczegółowo opisywała konkretne praktyki uznane za niedozwo-
lone, które podlegały karze, a słowem, które nigdy nie pojawiło się w treści 
ustawy to słowo: wiedźma - witch. Należy wskazać, że słowo „Anglosaskie 
wicca/wicce pierwotnie oznaczało kogoś kto posługuje się magią, zarówno 
w dobrym jak i złym celu, słowo to stopniowo przekształciło się w witch - 
określenie budzące zdecydowanie bardziej mroczne skojarzenia”10. Dlate-
go podczas procesu istotne było stwierdzenie, które osoby można uznać za 
osoby praktykujące formalnie i działające w sposób uznany za dobroczynny 
dla ludzi — a które za czarownice bądź czarowników — czyli osoby działa-
jące w sposób podstępny i szkodzący ludziom. Zdarzało się często, że oso-
by korzystające z usług osób „działających w sposób dobroczynny” uznawały,  
że są osobami pokrzywdzonymi, kiedy nie osiągały zamierzonego celu usługi. 
W takiej sytuacji klienci chętnie kierowali swe kroki do sądów, przedstawiając 
się jako ofiary stosowanych wobec nich zakazanych czarów i magii.

W ustawie Witchcraft Act z 1563 roku, jako przestępstwo określono za-
chowanie scharakteryzowane następująco: „gdy ktoś twierdzi, że inna osoba 
posiada magiczne moce oraz gdy ktoś uprawia czarownictwo, ale nie w rzeczy-
wistości, tylko zwodząc tym samym innych”. Co ciekawe, ustawa nie zawierała 
również w swojej treści żadnej oczywistej definicji czarów.

W Szkocji w czasie obowiązywania ustawy o czarach postępowania sądo-
we mogły być rozstrzygane między innymi przez:

9 The Records of the Parliaments of Scotland numer: A1563/6/9 - https://www.rps.ac.uk/.
10 Thurston 2008, s. 12.
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1. sądy kościelne (sesje Kirk) – były one miejscem, do którego mógł 
zgłosić się każdy obywatel i przedstawić swoje spostrzeżenia co do 
niedozwolonych praktyk stosowanych przez inną osobę (w większo-
ści przypadków sąsiadów). Po złożonym zawiadomieniu wszczyna-
na była procedura, w ramach której oskarżeni mieli obowiązek sta-
wić się przed zgromadzeniem sesji Kirk w celu złożenia wyjaśnień, 
przesłuchiwani byli świadkowie i zbierane były dowody w sprawie.  
W większości przypadków do skazania wystarczyło, żeby osoby uzna-
ne za pokrzywdzone potwierdziły zeznania na etapie przedproceso-
wym lub stawiły się w sądzie w charakterze świadków prokuratury. 
Podkreślić jednak należy, że sądy kościelne nie miały możliwości 
wydawania wyroków skazujących, dlatego rozpoznawane sprawy 
musiały być przekazywane do dalszego rozpoznania zazwyczaj Tajnej 
Radzie;

2. Tajną Radę – był to organ centralny, który nie przeprowadzał postę-
powania, ale powoływał specjalne komisje do spraw polowań na cza-
rownice, których członkowie byli upoważnieni do przeprowadzenia 
stosownej rozprawy;   

3. Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości – tak nazywał się sąd karny. 
Jego posiedzenia odbywały się w Edynburgu, a powoływane do danej 
sprawy Sądy Okręgowe rozpoznawały w jego imieniu sprawy pod-
czas posiedzeń poza stolicą; 

4. sądy lokalne (zwane również sądami szeryfa lub sądami grodzkimi) 
– zajmowały się rozpoznawaniem różnego rodzaju spraw, przy czym 
wyłączone spod ich jurysdykcji było rozpoznawanie spraw dotyczą-
cych przestępstw o czary i magię;

5. lokalne sądy karne powoływane ad hoc, które odbywały się pod prze-
wodnictwem i nadzorem specjalnie powołanych komisji do spraw 
polowań na czarownice, a które zwykle zwoływane były w celu osą-
dzenia tylko jednej osoby za konkretne już wcześniej scharakteryzo-
wane przestępstwo.

Koronnymi dowodami stanowiącymi podstawę wydania wyroku i ska-
zania za czyny niedozwolone zwykle były: przyznanie się do winy, zeznania 
sąsiadów, zeznania innych oskarżonych o czary i poszukiwanie szczególnych 
znaków na ciele osoby oskarżonej, który miał świadczyć o tak zwanym za-
wartym pakcie oskarżonego z diabłem (ostatni dowód uzyskiwano prze-
prowadzając oględziny ciała). Postępowanie wszczynane było na wniosek  
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lub z urzędu po złożeniu zawiadomienia. W trakcie toczącego się proce-
su, podobnie jak w przypadku każdej innej sprawy o przestępstwo, należało 
oskarżonej osobie przedstawić dowody, wysłuchać zeznań świadków oraz prze-
prowadzić formalne postępowanie, zazwyczaj w obecności ławy przysięgłych, 
ostatecznie wydając kończące orzeczenie. To w jaki sposób wydany w sprawie 
wyrok był wykonywany uzależnione było od wielu czynników. Najczęściej ska-
zanych duszono, po czym ich ciało palono na stosie, jednak nie była to jedyna 
forma wykonywania kary śmierci11.

W Szkocji osoby oskarżone zazwyczaj miały prawo do obrony, jednak 
przeważnie ich sytuacja majątkowa na to nie pozwalała, przez co prawo to mia-
ło charakter wyłącznie formalny, a nie realny. Zdarzały się również przypadki, 
że oskarżyciel po sformułowaniu aktu oskarżenia przedkładał go bezpośrednio 
Tajnej Radzie. Nierzadko takie postępowanie kończyło się nawet bez uprzed-
niego przesłuchania świadków, a dla uznania osoby za winną wystarczyło jej 
skinienie głowy traktowane jako formalne przyznanie się do winy. Oskarżeni 
o czary, zarówno podczas trwania procesu, jak również w oczekiwaniu na jego 
rozpoczęcie, byli zamykani i poddawani licznym torturom, które miały na celu 
wymuszenie przyznania się do winy. W Szkocji często jedną z form tortur 
było pozbawienie osoby oskarżonej snu – osoby postawione w stan oskarżenia 
nie mogły zasnąć do czasu, aż nie przyznały się do winy. Niejednokrotnie na-
rzędzia te były stosowane publicznie, co miało dodatkowy wymiar prewencji 
generalnej. Stosowano również inne rodzaje tortur tj. miażdżenie i wbijanie 
gwoździ czy nakłuwanie szpilkami/igłami. Narzędziem popularnie wykorzy-
stywanym podczas procesu był metalowy kołnierz zwany także kagańcem (nie-
które z nich do dziś można oglądać jako eksponaty w Muzeum Narodowym 
w Edynburgu). 

Tortury sądowe jako metoda uzyskiwania informacji w toczącym się 
postępowaniu pojawiły się w Europie niedługo przed pierwszymi procesami  
o czary. Taka forma działania, zwłaszcza w kontekście polowań na czarownice, 
tłumaczona była często ich funkcją dyscyplinującą wobec niższych klas spo-
łecznych oraz ich celowością z punktu widzenia wymierzania kary12. Oskarżeni 
podczas procesów wielokrotnie podawali nazwiska innych osób, które rów-
nież miały zajmować się czarna magią, aby przerwać stosowane wobec nich 
tortury. Doprowadzało to do coraz większej liczby wszczynanych procesów, 
które kończyły się zazwyczaj wyrokami śmierci. Jednak pojawiało się wiele 

11 Gibson 1999, s. 51-65.
12 Thurston 2008, s. 170.
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wątpliwości związanych z faktem czy denuncjowane osoby faktycznie mogły 
mieć coś wspólnego z zarzuconymi czynami zakazanymi. W późniejszych cza-
sach podkreślano, że ze względu na zastosowany środek przymusu w postaci 
tortur, donos mógł być dokonywany wyłącznie w celu szybszego zakończenia 
procesu, a przez to i tortur. Należy zauważyć, że w przypadku osób, które 
nie zostały stracone tj. skazane na śmierć, ustawa przewidywała inne kary za 
przestępstwo dotyczące czarów i magii, do których zaliczono między innymi: 
banicję, wyjęcie spod prawa, ekskomunikę, więzienie. Nieliczni zostali unie-
winnieni, a części z oskarżonych udało się uciec.

Ustawa Witchcraft Act z 1563 r. od chwili jej uchwalenia, jeszcze za cza-
sów panowania królowej Marii Stuart, obowiązywała w Szkocji, jednakże ilość 
wszczynanych postępowań była nieznaczna. Wpływ na znaczny wzrost wno-
szonych oskarżeń miały wydarzenia historyczne związane z osobą nowego kró-
la Szkocji Jakuba VI, który panował w latach 1567–1625 (a jako król Anglii 
Jakub I w latach 1603–1625).

Jakub jako trzynastomiesięczne dziecko został koronowany na króla 
Szkocji, jednak dopiero po uzyskaniu pełnoletności mógł rozpocząć swoje, 
niczym nieograniczone, rządy. Pomimo, iż jego matka Maria Stuart była ka-
toliczką młody król został wychowany przez swoich nadzorców w wierze pro-
testanckiej, a wydarzenia z jego wczesnego dzieciństwa mocno wpłynęły na 
jego postrzeganie świata i później podejmowane decyzje, w szczególności ze 
styku prawa i religii. Niezależnie od swojego młodego wieku, panujący król 
doskonale zdawał sobie sprawę, że jego pozycja i popularność w kraju wśród 
obywateli dawała mu możliwość skutecznego wpływania zarówno na prawo-
dawstwo kraju, jak i na przekonania, poglądy oraz wiarę swoich poddanych. 
Dlatego przez cały okres swoich rządów, zarówno jako król Szkocji, jak i Anglii 
starał się mieć bardzo duży wpływ na ostateczny kształt ustaw przyjmowanych 
przez parlament13.

Uwzględniając sytuację polityczną w 1589 roku król Jakub VI podjął de-
cyzje o zawarciu związku małżeńskiego z córką Fryderyka II - duńską księż-
niczką Anną. Pierwotnie przyszła królowa miała przypłynąć do swojego męża 
w celu zawarcia związku małżeńskiego, jednak ze względów bezpieczeństwa  
i w trosce o życie Anny, król postanowił popłynąć do Dani po swoją wybrankę. 
Ostatecznie ślub królewskiej pary odbył się w Oslo14.

13 Jakub I Stuart 2020, s. 5.
14 Zabieglik 2000, s. 143.
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Podczas swojego niespełna półrocznego pobytu w Danii, król żywo zain-
teresował się tematem czarów i magii. Pomimo, iż w Szkocji obowiązywał już 
w tym czasie Witchcraft Act z 1563 roku, uchwalony jeszcze za czasów rządów 
jego matki Marii Stuart, to stosowanie go w Szkocji nie było powszechne. Ja-
kub VI miał tym samym okazję zarówno zobaczyć, jak również dowiedzieć się 
w jaki sposób Dania radzi sobie z procesami o czary i osobami o nie oskarżo-
nymi. Gdy w 1590 roku król wraz ze swoją wybranką Anną próbowali wrócić 
do Szkocji, zła pogoda i burzliwe Morze Północne pokrzyżowały im plany, co 
spowodowało, że zostali zmuszeni do powrotu do Danii. 

Po ostatecznym powrocie do Szkocji, Król uznał, że za problemy z moż-
liwością powrotu do kraju jaka spotkała jego i księżniczkę Annę, ponoszą od-
powiedzialność czarownice, które stosują wobec niego swoje złe moce. Po-
dejrzenia króla zostały potwierdzone przez jego wiernych poddanych, którzy 
oświadczyli, że zarówno w Danii jak i w Szkocji są osoby, które chcą jego 
śmierci. Od tej chwili młody król z wielkim zaangażowaniem rozpoczął swoją 
działalność piętnującą zagrożone karą działania związane z czarami i magią. 

Uznaje się, że pierwsze postępowanie rozpoczęte po powrocie króla do 
kraju, miało miejsce w miejscowości North Berwick (w późniejszym okresie 
zwany spiskiem z North Berwick). Jesienią 1590 roku urzędnik z Tranent zło-
żył zawiadomienie na swoją służącą, która nocą wychodziła z jego domu na 
spotkania w nieznanym mu celu i z nieznanymi osobami. Oskarżona służąca, 
poddana torturom, przyznała się do używania czarów wskazując jednocześnie 
na inne osoby, które również miały zajmować się razem z nią zabronioną czar-
ną magią. 

Po dziś dzień dokumenty opisują historię ścigania łącznie jedenastu cza-
rownic, które zgodnie z zarzutem oskarżenia, przeprowadzać miały zabronione 
rytuały i planowały zabicie swoich wrogów (w tym króla Jakuba VI i jego 
żony Anny). Oskarżona podczas zeznań przyznała między innymi, że to ona 
wraz z pozostałymi czarownicami wywołała sztorm podczas podróży księżnicz-
ki Anny do Szkocji15. Zarzuty przeciwko czarownicom zostały potraktowane 
szczególnie poważnie. Co więcej władca Szkocji osobiście uczestniczył w prze-
słuchaniach i ściganiu kilku osób nazywanych czarownicami z North Berwick. 

Procesy prowadzono od listopada 1590 do maja 1591 roku, i szacuje 
się, że w czasie ich trwania łącznie przesłuchano ponad 100 podejrzanych16.  
 

15 Carr 2013, s. 34.
16 Larner 1984, s. 9.
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Zostały uznane za początek najczarniejszego okresu dotyczącego czarów  
w historii Szkocji. 

Król Jakub VI osobiście przesłuchał jeszcze wiele osób oskarżonych  
o czary podczas toczących się innych postepowań. Dodatkowo po procesach 
czarownic z North Berwick wyraził zgodę aby specjalne komisje do spraw po-
lowań na czarownice lub czarowników, miały uprawnienia do stosowania le-
galnych tortur, jako jednej z form  przeprowadzenia przesłuchań. Powoływane 
komisje miały prowadzić dochodzenia we wszelkich sprawach domniemanych 
przejawów czarów i magii. Miały one również uprawnienia do wymierzania 
najsurowszej kary jaką była kara śmierci. Co do zasady, aby wszcząć proces, 
wystarczyła opinia czterech członków komisji, którzy po zbadaniu sprawy  
i przeanalizowaniu wstępnych dowodów, zlecali zwołanie sądu, składającego 
się nie więcej niż z czterdziestu pięciu osób (15 osób stanowić miała ława 
przysięgłych). 

Po procesach czarownic z North Berwick w 1597 roku Król Jakub opubli-
kował traktat pn. Daemonologie, który stanowił jego poparcie dla prześladowań 
osób stosujących magię i czary17. Jego drugie wydanie ukazało się w 1603 roku, 
kiedy to król szkotów zasiadał również na tronie Anglii – jako król Jakub I Stuart. 

Osiemdziesięciostronicowy traktat podzielony na trzy księgi składał się 
z kompleksowej analizy istnienia i zagrożenia diabelską magią i spisany był  
w formie dialogu18. „Jakub nie opracowuje demonologicznej summy, lecz 
zwięzły traktat zawierający przegląd najczęściej omawianych kwestii z pomi-
nięciem opisu «wszystkich poszczególnych obrzędów i sekretów owych bez-
prawnych sztuk, a także niezliczonych i zadziwiających praktyk ich adeptów». 
Nie chce przytłoczyć czytelnika erudycyjnymi wywodami «popisać się uczo-
nością i bystrością umysłu», lecz w sposób przystępny i przekonujący wykazać 
bezzasadność argumentów sceptyków”19. Jak pisze sam autor w treści doku-
mentu: „Cały swój wywód ukierunkowałem w taki sposób, by udowodnić,  
że owe rzeczy są i być mogą, przywołując tyle przykładów, ile w zgodzie z rozu-
mem uznałem za możliwe. Powstrzymałem się w związku z tym od wchodzenia  
w szczegóły owej materii, gdyż nie mam zamiaru wyręczać encyklopedii i dzie-
lić się wszystkim, co wyczytałem lub usłyszałem na ten temat20. Dodatkowo  
w przedmowie do czytelnika król wskazuje, że podjął się napisania traktatu 

„wyłącznie po to, aby dowieść dwóch rzeczy (…) po pierwsze, że takie diabelskie 

17 Thurston 2008, s. 106.
18 Walde-Grave 1597.
19 Jakub I Stuart 2020, s. 7-8.
20 Jakub I Stuart 2020, s.9.
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sztuki były i są, po drugie, aby wskazać, jaki dokładnie sposób należy je sądzić 
i surowo karać”21.

 W treści traktatu widać szczególnie mocno, że Jakub brał aktywny 
udział w przeprowadzanych procesach o czary. Przejawia się to między innymi  
w poprzez odwoływania do fragmentów faktycznych aktów oskarżenia czy 
treści przesłuchań. Dodatkowo dokładnie opisane zostały praktyki stosowane 
podczas wstępnych przesłuchań i postępowań. Co ciekawe na marginesie ręko-
pisu znalazły się również oznaczenia literowe, które można przypisać osobom 
oskarżonym22. Król w sposób przystępny chciał przedstawić swoim obywa-
telom rzetelne informacje czym tak naprawdę mają do czynienia kiedy po-
wszechnie i na tak wielka skalę toczą się procesy o czary. 

Ze względu na fakt, iż polowania na czarownice przestały być kontrolo-
wane, król podjął decyzję o zniesieniu komisji powoływanych do spraw po-
lowań na czarownice (do spraw czarownic), a dowody w spornych sprawach 
w pierwszej kolejności miały być przedkładane bezpośrednio Tajnej Radzie, 
która po ich rozpoznaniu mogła wyrazić zgodę na wszczęcie procesu.

Tym samym zainteresowanie króla polowaniem na wiedźmy znacząco  
i stopniowo malało, w szczególności po wstąpieniu na tron Anglii w 1603 r. 
Od 1616 r. do 1625 r. w samej Anglii odbyło się tylko 5 znanych egzekucji 
osób skazanych o czary23.  Za to w latach 1590-1591 w Szkocji sądzono za 
czary prawdopodobnie blisko 300 osób, choć dziś znamy tylko 59 nazwisk24. 
Spadek liczby wszczynanych postępowań historycy przypisują ogólnemu scep-
tycyzmowi panującemu zarówno wśród obywateli jak i osób odpowiedzial-
nych za toczące się procesy. Ostatecznie formalnie zakwestionowano ważność 
zeznań złożonych pod wpływem tortur wskazując na możliwe pomyłki jakie 
zachodziły podczas procesów.

Oficjalnie za ostatnią oskarżoną i straconą na podstawie ustawy Witchcraft 
Act z 1563 roku uznaje się Janet Horne. Kobieta została spalona żywcem  
w miejscowości Littletown. Do dziś w miejscu egzekucji znajduje się zabytkowy 
kamień, zwany Kamieniem Czarownicy, upamiętniający wydarzenia tamtych 
czasów. Janet (lub Jenny) Horne i jej córka zostały aresztowane w Dornoch  
w Sutherland i uwięzione po złożonych przez ich sąsiadów zeznaniach. Proces 
został przeprowadzony bardzo szybko, a kobiety uznano za winne zarzucanych 
czynów i skazane na karę spalenia na stosie. Córce Janet udało się uciec przed 

21 Jakub I Stuart 2020, s. 31.
22 Dunlap 1975, s. 40-43.
23 Kittredge 1984, s 322-323.
24 Thurston 2008, s. 106.
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wyrokiem, ale Janet Horn została stracona, jak podają niektóre źródła w czerw-
cu 1722 (podczas gdy inne wskazują na rok 1727)25. Do dziś ostatecznie nie 
zachowały się jednak żadne dokumenty, z których wynikałaby faktyczna data 
śmierci ostatniej szkockiej wiedźmy straconej na podstawie ustawy o czarach 
z 1563 roku.

Owo malejące zainteresowanie polowaniami na wiedźmy doprowadziło, 
do sytuacji, w której procesy praktycznie przestały być wszczynane. Dodat-
kowo powszechna niechęć do karania w tak okrutny sposób, wymuszając ze-
znania głównie torturami, doprowadziła do uznania w 1736 roku, że procesy  
o czary, a szczególnie sposób ich przeprowadzania, były sprzeczne z prawem,  
i podjęto kroki w celu uchylenia ustawy. 

Finalnie szkocka ustawa o czarach została uchylona w 1736 r. w wy-
niku przyjęcia przez parlament Królestwa Wielkiej Brytanii poprawki Izby 
Lordów i uchwalenia w konsekwencji nowej ustawy o czarach w 1735 r.26 
Ustawa wprowadziła pojęcie „udawanych czarów” przewidując maksymalną 
karę za to przestępstwo w wymiarze do jednego roku pozbawienia wolności.  
W tym miejscu, niejako na marginesie, wspomnieć należy postać Helen Dun-
can, urodzonej 28 listopada 1897 w Callander, jako Victoria Helen MacFarlane, 
znanej również jako Hellish Nell, medium i spirytystki, która zyskała rozgłos  
i popularność jako ostatnia Szkotka, która została oskarżona i uznana za winną 
w 1944 r. na mocy ustawy o czarach z 1735 r.

Oskarżonej postawiono siedem zarzutów: dwa dotyczące spisków zmie-
rzających do naruszenia Ustawy o czarach, dwa polegające na pozyskiwaniu 
pieniędzy poprzez wyłudzenie i trzy dotyczące obrazy porządku publicznego. 
W 1944 roku Duncan została skazana na karę więzienia w wymiarze dziewię-
ciu miesięcy pozbawienia wolności. Pomimo oświadczeń, że nie będzie prowa-
dzić już więcej działalności spirytystycznej, po wyjściu na wolność w 1956 r. 
zorganizowała ponownie seans za co została aresztowana. Zmarła 6 grudnia 
1956 roku w Edynburgu27.

Do dziś w Szkocji historia o polowaniach na czarownice pozostaje żywa 
budząc wiele emocje. Co więcej w różnych miejscach można odnaleźć pomni-
ki wystawione dla upamiętnienia osób skazanych za czary. Najbardziej znanym 
miejscem pamięci w Szkocji jest Studnia Czarownic (Witches Well), znajdująca  
 

25 Neill 1923, s. 218–221.
26 Witchcraft Act z 1735 r. - 9 Geo. 2 c. 5.
27 Więcej informacji o Helen Duncan można znaleźć na stronie: https://www.historic-uk.com/
HistoryUK/HistoryofScotland/Helen-Duncan-Scotlands-last-witch/.
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się u podnóży wzgórza, na którym wznosi się zamek królewski w Edynburgu 
(Edinburgh Castle, gael. Caisteal Dhùn Éideann). 

W ten sposób nazwana została tablica pamiątkowa umiejscowiona na 
ścianie jednego z budynków. Jest to żeliwna fontanna z wodą do picia, któ-
ra została zaprojektowana przez Johna Duncana i wybudowana w 1894 roku, 
jako monolit upamiętniający osoby, które w tym miejscu zostały stracone na 
podstawie ustawy o czarach z 1563 r. Witchcraft Act (w większości przypadków 
osoby te zostały spalone na stosie). Dwie głowy (smutna/zła i wesoła/pogodna) 
znajdujące się na tablicy pamiątkowej, które zdobią fontannę mają, ma sym-
bolizować i przypominać, że niektóre osoby wykorzystywały swoją wyjątkową 
wiedzę i umiejętności do nieodpowiednich czynów, podczas gdy inni jedynie 
starali się pomagać potrzebującym, a ich czyny były jedynie źle interpretowane 
przez otoczenie. Symbole te w sposób szczególny zostały wybrane do upamięt-
nienia osób, które niesłusznie zostały skazane na karę śmierci, na podstawie 
inkwizycyjnego procesu karnego. Dodatkowo wąż, który został umieszczony 
na fontannie ma podwójne znaczenie: odnosi się jednocześnie do symbolu zła 
i mądrości. Cały posąg otaczają kwiaty naparstnicy, które miały podkreślać po-
dwójne przeznaczenie zwykłych przedmiotów, którymi posługiwały się osoby 
oskarżone o czary i magię.

Szkocja, a szczególnie jej stolica Edynburg, jest miejscem, w którym nadal 
czuje się wiecznie żywą historię. Na każdym budynku, przy każdym pomni-
ku, da się odczuć pewnego rodzaju mistycyzm i aurę tajemniczości. Ponieważ 
obecnie uznaje się, że stosowane w reformacji metody polowania na wiedźmy 
były błędne, pojawiła się inicjatywa Witches of Scotland, której głównym ce-
lem jest wymierzenie pośmiertnej sprawiedliwości dla tych, którzy zostali tak 
okrutnie i niesprawiedliwie oskarżeni i osądzeni jako czarownice na podstawie 
ustawy Witchcraft Act z 1563 roku w Szkocji, tak jak to miało miejsce w przy-
padku czarownic z Salem. 

Inicjatywa Witches of Scotland, to oficjalna kampania na rzecz pośmiertnej 
sprawiedliwości dla osób skazanych za czary i straconych w latach 1563-1736 
w Szkocji. Autorki inicjatywy chcą uzyskania ułaskawienia dla skazanych za 
czary, przeprosin dla wszystkich oskarżonych i skazanych za czary oraz wysta-
wienia pomnika narodowego, aby ludzie szanowali pamięć oskarżonych i ska-
zanych za czary. Kampania prowadzona jest przez QC Claire Mitchell i pisarkę 
Zoe Venditozzi, które wskazują, że w Szkocji wykonano pięć razy więcej egze-
kucji osób oskarżonych o czary w przeliczeniu na mieszkańca niż gdziekolwiek 
indziej w Europie. Dodatkowo argumentują, że wydawane wyroki skazujące 
były straszliwymi błędami całego wymiaru sprawiedliwości Szkocji w czasach 
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reformacji, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca. W ocenie inicjato-
rek kampanii jedyną możliwa rekompensatą dla zmarłych jest udzielenie im 
pośmiertnego ułaskawienia oraz stworzenie narodowego pomnika, który sta-
nowiłby formę pamięci na temat historii kobiet i mężczyzn w Szkocji straco-
nych na podstawie ustawy Witchcraft Act z 1563 roku28.

Projekt ustawy dotyczącej pośmiertnego ułaskawienia osób skazanych za 
czary w Szkocji został przedłożony w parlamencie, a w grudniu 2021 r. zo-
stał przez szkocki parlament poparty. Kampania jest mocno wspierana przez 
pierwszą minister Szkocji, Nicolę Sturgeon, dzięki czemu w lutym 2022 roku 
autorki projektu zostały wysłuchane przez Komisję do spraw Uczestnictwa 
Obywateli i Petycji Publicznych Parlamentu Szkockiego, gdzie przedstawiły 
uzasadnienie wniesionego projektu ustawy. 

Ostatecznie podkreślić należy, że w czasie obowiązywania ustawy zwanej 
Witchcraft Act z 1563 roku na ziemiach szkockich doszło do licznych proce-
sów osób oskarżonych o czary. Zgodnie z posiadanymi danymi historyczny-
mi określa się obecnie, że zdecydowana większość oskarżonych – ponieważ 
aż około 84% - stanowiły kobiety. Ponadto szacuje się, że przez cały okres 
obowiązywania ustawy z 1563 r. Witchcraft Act oskarżonych o czary na jej 
podstawie zostało blisko 3800, a straconych około 2500 osób29.

Największa jak dotąd baza danych dotycząca procesów o czary w Szko-
cji została opracowana przez Uniwersytet w Edynburgu pod nazwą Survey of 
Scottish Witchcraft30. Według zawartych w niej danych, w Szkocji formalnie 
oskarżonych o czary zostało prawie 4000 osób, z czego ponad 3000 osób 
można dziś zidentyfikować z imienia i nazwiska. W bazie danych zawarto je-
dynie te przypadki oskarżeń osób o czary, które możliwe były do ustalenia i 
zweryfikowania na podstawie posiadanych dokumentów źródłowych, co ro-
dzi domniemanie, że baza jest mocno niekompletna, jednakże pomimo tego 
liczba faktycznie odnotowanych postępowań jest ogromna i ukazuje na jak 
wielką skalę religia w tym czasie wpływała na prawo i państwo szkockie. Pod-
czas gdy religia zajmowała kiedyś centralne miejsce w prawie szkockim, od-
działując bezpośrednio na kształt prawodawstwa państwa przede wszystkim  
w postaci prawa kanonicznego, obecnie już nie ma takiego wpływu, a dawne 
przywileje kościoła i wpływ religii na prawo stanowią zamierzchłą przeszłość. 
Jednakże nawet na przytoczonym przykładzie polowań na wiedźmy widać jak 
silnie te dwie instytucje były ze sobą związane.

28 https://www.witchesofscotland.com/.
29 https://www.witchesofscotland.com/.
30 http://www.shca.ed.ac.uk/Research/witches/.
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Obecnie państwa europejskie starają się aby współczesne prawo było 
prawem świeckim, na które nie ma wpływu religia. Jednakże można zauwa-
żyć wzrost i ożywione zainteresowanie związane ze problematyką styku reli-
gii, państwa i prawa. Ma to miejsce szczególnie w przypadku wszczynanych 
postępowań dotyczących praw człowieka, problematyki dotyczących równości 
religijnej czy kwestii praw mniejszości religijnych. Powyższe tematy zyskują 
na popularności, a siła głosów pochodzących ze struktur religijnych jest coraz 
bardziej uwidoczniona w konsultacjach i debacie społecznej. Biorąc pod uwa-
gę obecną sytuację geopolityczną i migracyjną religia zaczyna mieć ponownie 
istotne znaczenie, coraz silniej oddziałeje na przepisy prawa w różnych krajach. 
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Inwazja papieska  
z radością przyjęta.  

Restytucja katolickiej hierarchii 
biskupiej w Anglii i w Szkocji

Abstrakt: W XIX w. po okresie prześladowań, spowodowanych antykatolic-
ką polityką i ustawodawstwem, w Anglii i w Szkocji ciągle rosła liczba osób 
wyznania rzymskokatolickiego. Było to spowodowane wieloma czynnikami 
wewnętrznymi, jak migracja irlandzka, a także zewnętrznymi, jak zagrożenie 
francuskie. W wyniku tego prawo brytyjskie zaczęło stopniowo łagodzić ogra-
niczenia nałożone na katolików, aby przede wszystkim nakłonić ich do służ-
by w armii, czego kulminacją była ustawa Roman Catholic Relief Act z 1829 
roku. Działalność ruchów i stowarzyszeń katolickich w połączeniu z ciągłymi 
konwersjami doprowadziła w 1850 roku do wydania przez Piusa IX bulli Uni-
versalis Ecclesiae, która przywracała hierarchię diecezjalną na terytorium Anglii. 
Spotkało się to z ostatnią w historii agresywną, antykatolicką reakcją opinii 
publicznej i klasy politycznej, która doprowadziła w 1851 roku do wydania 
ustawy zakazującej biskupom katolickim używania tytułów odnoszących się 
do nazw angielskich miejscowości. Jednakże ustawa ta nie była przestrzegana  
i po dwudziestu latach została uchylona. W Szkocji rzymskokatolicka hierar-
chia biskupia została przywrócona w 1878 roku bullą Ex Supremo Apostolatus 
Apice Leona XIII. Nie spotkała się ona z aż tak gwałtowną krytyką, jaka miała 
miejsce w Anglii niespełna trzydzieści lat wcześniej, lecz tylko z pojedynczymi 
głosami sprzeciwu na łamach prasy. 

Słowa kluczowe: hierarchia diecezjalna, Anglia, Szkocja, dokumenty papieskie, 
antykatolicyzm.

1 Uniwersytet Rzeszowski, ORCID: 0000-0003-2499-8752.
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Katolicy na Wyspach Brytyjskich w XVI-XVIII w. 

Kiedy w 1521 roku król Anglii Henryk VIII z dynastii Tudorów otrzymał 
od Stolicy Apostolskiej tytuł Fidei Defensor za jawną krytykę nauk reformacyj-
nych Marcina Lutra, nikt nie spodziewał się, że w ciągu kolejnego stulecia 
katolicyzm stanie się religią niemalże wypartą ze świadomości społeczeństwa 
brytyjskiego, a wszystko co związane z tradycją katolicką będzie budziło nie-
chęć i wrogość, choć sam król, mimo ogłoszonego Aktu Supremacji w 1534 
roku, do końca życia uważał się za pobożnego, wręcz ortodoksyjnego katolika2. 
Ta „wierność” katolicyzmowi doprowadziła do prześladowań religijnych, któ-
re rozpoczęły się od kasaty klasztorów w latach 1536-1541 przeprowadzanych 
przy ogromnym niezadowoleniu społecznym i buntach, które zostały krwawo 
stłumione3. 

W ciągu pierwszych dziesięcioleci schizmy anglikańskiej religia panująca 
w Królestwie zmieniała się trzykrotnie. Po rządach Henryka VIII Tudora oraz 
jego syna - małoletniego Edwarda VI na tron wstąpiła jego córka Maria I, któ-
ra podjęła próbę rekatolicyzacji Anglii. Do dziś znana ona jest w historii, jako 
Krwawa Maria przez skazanie na śmierć około trzystu protestantów dążących 
do utrwalenia rozdziału Kościoła Anglii od papiestwa. Przydomek ten jest we-
dług mnie niesłuszny, gdyż jej siostra i następczyni na tronie - królowa Elżbieta 
I - także doprowadziła do śmierci wielu osób, ale osób pozostających wiernymi 
Kościoła Rzymskiego.

Elżbieta I, będąc ostatnią monarchinią z dynastii Tudorów na tronie, do-
kończyła dzieło zapoczątkowane przez jej ojca, wydając w 1559 roku drugi 
Akt Supremacji. Różnił się on od pierwszego tym, że dawał królom angielskim 
władzę nad Kościołem tylko w aspekcie czysto administracyjnym, natomiast 
Akt ogłoszony przez Henryka VIII legitymował władzę także w dziedzinie 
teologii i dogmatów4. Wszystkie osoby, które miały przyjąć święcenia lub 
otrzymać stanowisko na uniwersytecie musiały złożyć przysięgę przyjmując 
postanowienia tego Aktu. Jeśli trzykrotnie publicznie mu się sprzeciwili mogli 
zostać skazani na śmierć za zdradę stanu5. Równocześnie został wydany Uni-
formity Act, który ustanawiał zakaz odprawiania tradycyjnej, katolickiej mszy. 

2 Newcombe 1995, s. 1.
3 W 1536 roku w północnych częściach Anglii wybuchło powstanie ludowe, które sprzeciwiało 
się polityce króla względem Kościoła katolickiego, nazywane dzisiaj Pielgrzymką Łaski (ang. Pil-
grimage of Grace). Powstanie to spowodowało jeszcze większą wrogość króla wobec katolickich 
klasztorów, które uważał od tej pory za siedlisko zdrajców (Britannica, 2019).
4 Rutkowski 2002, s. 54.
5 Tulejski 2017, s. 523.
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W początkowych latach panowania elżbietańskiego przepisy te nie były skru-
pulatnie egzekwowane, gdyż monarchini wiedziała, że drastyczna protestanty-
zacja społeczeństwa, bądź co bądź ciągle przywiązanego do tradycji katolickich, 
mogłaby doprowadzić do niepotrzebnych niepokojów społecznych. Sytuacja 
ta zmieniła się w 1569 roku, gdy katolicy próbowali obalić Elżbietę, a osadzić 
na tronie Marię Stuart, Królową Szkotów6. Tę niepewność panowania spotę-
gowało zagrożenie zewnętrzne w postaci groźby inwazji katolickiej Hiszpanii. 
Królowa poradziła sobie z tym poprzez ścięcie Marii oraz pokonanie przez 
angielską flotę hiszpańskiej Armady. Niestety obydwa te wydarzenia, wzbu-
dzały coraz większa niechęć do katolików, podsyconą jeszcze dodatkowo przez 
bullę Regnans in Excelsis Piusa V ekskomunikującą Elżbietę I, przyczyniając się 
do coraz większych prześladowań7. W 1592 roku Parlament Anglii uchwalił 
Popish Recusants Act. Ustawa ta nakładała na rekuzantów8, obowiązek przeby-
wania w promieniu pięciu mil od swojej posiadłości. Za niedostosowanie się 
do tego przepisu groziła im utrata mienia9. Przez nasilenie tej antykatolickiej 
polityki, pod koniec panowania Elżbiety I, katolicy pozostawali nieliczną gru-
pą rozrzuconą po całej Anglii. 

W rezultacie reform elżbietańskich restauracja katolicyzmu nie stano-
wiła już poważnego zagrożenia dla funkcjonowania państwa, jednakże nie 
spowodowało to ustania prześladowań, do czego przyczynili się sami katolicy.  
W 1605 roku miało miejsce wydarzenie, zwane dziś przez historyków „spi-
skiem prochowym” (ang. Gundpowder Plot), które było próbą zabójstwa króla 
Jakuba I poprzez wysadzenie w powietrze budynku parlamentu. Zamach ten, 
choć nieudany, ugruntował w społeczeństwie angielskim przekonanie, że ka-
tolicy nadal są groźni i ciągle dążą do przywrócenia katolickiej monarchii10. 
W odpowiedzi na to Parlament Anglii uchwalił kolejne Popish Recusants Act. 
Ustawa ta zabraniała katolikom wykonywania zawodów prawniczych i me-
dycznych oraz zezwalała na konfiskatę dwóch trzecich majątku katolika, jeśli  
nie przyjął Eucharystii, przynajmniej raz w roku, w swoim anglikańskim kościele  
 
 

6 Rewolucja ta nazywana bywa Powstaniem Północy (ang. Rising of the North).
7 Chapman 1881, s. 23.
8 Rekuzantami nazywano osoby ortodoksyjnie wierne katolickiej doktrynie oraz papieżowi 

„skazane za to, że nie udają się do kościoła, kaplicy lub zwykłego miejsca modlitwy powszechnej, 
aby wysłuchać nabożeństwa, lecz powstrzymuje się od tego wbrew dotychczasowym prawom 
i statutom, które w tym względzie zostały wprowadzone” (Emory University 1907c, s. 677).
9 Popish Recusant Act 1592.
10 Petrus 2012, s. 26.
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parafialnym11. Rok później Jakub I proklamował tekst przysięgi wierności, 
którą mieli składać wszyscy katolicy12.

W późniejszych latach, kiedy panował Karol II Stuart, który dopiero na 
łożu śmierci nawrócił się na łono Kościoła Rzymskiego, katolicy byli oskarżani 
o katastrofy, które wydarzyły się w latach 1665-1666 w Londynie: Wielkiej za-
razy, która doprowadziła do śmierci jednej piątej populacji miasta oraz pożaru, 
który zniszczył dwie trzecie jego zabudowy13. Przez cały okres jego panowa-
nia prześladowania katolików ciągle się nasilały. W 1673 uchwalono Test Acts, 
które wymagały od osób kwalifikujących się do zatrudnienia w publicznych 
urzędach przystępowania do komunii w Kościele Anglii. Podobne prawa 
zostały wprowadzone w Szkocji w odniesieniu do Kościoła Szkocji. Pod ko-
niec rządów Karola II pojawiły się doniesienia o zorganizowanym, katolickim 
spisku mającym na celu zamordowanie króla. Doprowadziło to do antykato-
lickiej histerii oraz wielu niesłusznych egzekucji14. 

W 1685 roku na tron wstąpił syn Karola II – Jakub II Stuart, który był 
ostatnim katolickim królem Anglii. Opozycja wobec jego rządów i katolickiej 
wiary była na tyle duża, że doprowadziła w 1688 roku do tzw. Chwalebnej 
rewolucji (ang. Glorious Revolution) i obalenia jego rządów. Rewolucja ta spo-
wodowała dalsze represje, czego dowodem był Toleration Act, który co prawda 
dawał pewną wolność wyznania nonkonformistom15, przysięgającym wierność 
królowi, ale nie rzymskim katolikom16.

Dalsze ograniczenia katolików wynikały z ustawy The Popery Act z 1698. 
Ustanowiła ona, że każdy katolik w ciągu sześciu miesięcy od ukończenia 18. 
roku życia ma złożyć przysięgę wierności królowi, a całkowitym ukoronowa-
niem tryumfu anglikanizmu w tym czasie było uchwalenie w 1701 roku Act 
of Settlement, które nakładały na następcę tronu przymus wyznawania religii 
protestanckiej i bycia członkiem Kościoła Anglii17.

Warto jeszcze wspomnieć o istnieniu, szczególnie w początkach refor-
macji, specjalnych grup, które były nazywane „łowcami księży” (ang. priests 
hunter). Za odpowiednią nagrodę tropili oni kapłanów katolickich ukrywają-
cych się w prywatnych majątkach. W wyniku tego powstawały w domostwach  

11 Frassetto 2013, s. 7, 8.
12 Emory Univerisity 1907b, s. 177.
13 Harding 2020.
14 Frassetto 2010, s. 10.
15 Nonkonformizm - oznacza tych, którzy odmawiają podporządkowania się autoryzowanym 
formułom i obrzędom Kościoła Anglii (Emory University 1907b, s. 95).
16 Toleration Act 1698.
17 Barmeyer-Hartlieb 2004, s. 2.
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tzw. „kapłańskie dziury” (ang. priest holes). Były to niewielkich rozmiarów skrytki,  
w których ksiądz mógł się ukryć i uratować swoje życie18.

Inna droga reformacji miała miejsce w Szkocji, gdzie protestantyzm roz-
wijał się niejako oddzielnie od Anglii, gdyż w Anglii schizma dotyczyła głów-
nie kwestii zarządzania i supremacji nad Kościołem, natomiast w Szkocji re-
formacja dotyczyła przede wszystkim kwestii doktrynalnych. Przez działalność 
Johna Knox’a, który w przeszłości był kapłanem katolickim na grunt szkocki 
zostały zaszczepione idee kalwińskie. W sierpniu 1560 roku uchwalono trzy 
ustawy: znoszącą jurysdykcję papieża w Szkocji, potępiającą wszelką doktrynę 
i praktykę sprzeczną ze zreformowaną wiarą oraz zakazującą odprawiania mszy 
w Szkocji19. W 1567 na mocy Test Act nałożono zakaz mianowania na urzędy 
publiczne osoby, które nie wyznawały kalwinizmu20.

W 1707 roku, kiedy na mocy Treaty of Union powstało Zjednoczone 
Królestwo, rozpoczęła się całkowita uniformizacja zakazów obejmujących ka-
tolików. Od tego właśnie roku każdy, kto sprawował urząd w Szkocji miał 
przyjąć prezbiteriańskie wyznanie wiary. Natomiast nigdy w Szkocji nie na-
kładano obowiązku przyjęcia Eucharystii w tym kościele, co spowodowało,  
że katolicyzm, choć oficjalnie nielegalny, przetrwał w różnych częściach Szkocji. 

Przyczyny przywrócenia  
katolickiej hierarchii biskupiej w Anglii

Kiedy 17 listopada 1558 roku zmarli, w odstępie dwunastu godzin, kró-
lowa Maria I Tudor i kardynał Reginald Pole, który był ostatnim rzymsko-
katolickim arcybiskupem Canterbury, na tron wstąpiła Elżbieta I, za której 
hierarchia diecezjalna była sukcesywnie zmuszona do przyjęcia zwierzchnictwa 
królowej, a nieposłuszni biskupi byli usuwani z urzędów. Szczególnie zaostrzy-
ło się to podczas konfliktu z Marią I Stuart, Królową Szkotów, kiedy przystą-
piono do zmasowanych ataków na katolików. Wtedy to ostatecznie wygasła 
hierarchia diecezjalna wraz ze śmiercią ostatnich katolickich biskupów, którzy 
byli mianowani przez papieża. 

Początkowo wysłannikami papieskimi w Anglii byli prefekci apostolscy, 
natomiast w latach 1623-1688 urząd najważniejszego duchownego sprawował 
wikariusz apostolski, który miał już święcenia biskupie. Pierwszym biskupem 
rzymskokatolickim na terytoriach objętych schizmą anglikańską, po likwidacji 

18 Johnson 2016.
19 Zieliński 2010, s. 98.
20 Chisholm 1910, s. 665.
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hierarchii, był mianowany w 1623 roku Wilhelm, biskup tytularny Chalce-
donu, któremu przysługiwały przywileje ordynariusza. Jurysdykcja biskupa 
Wilhelma obejmowała tereny Anglii i Szkocji21. W 1688 papież Innocenty 
XI podzielił Anglię na cztery dystrykty, na których czele stali wikariusze22. 
Było to spowodowane tym, że mimo restrykcji zwiększała się liczba katolików,  
a przepisy które powodowały ich alienację były coraz mniej egzekwowane. 

Sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać w drugiej połowie XVIII w., 
kiedy to rozpoczęto powolne przywracanie praw katolikom, po ponad dwóch 
wiekach prześladowań. Genezy tego należy dopatrywać się w zaangażowaniu 
Anglików w Amerykańskiej Rewolucji, szczególnie w przegranej przez nich 
bitwie pod Saragotą 17 października 1777 roku i wypowiedzeniu wojny 
Wielkiej Brytanii przez Francję. Frederick North, premier Wielkiej Brytanii, 
rozpoczął poszukiwania sposobów w celu zaciągnięcia jak największej liczby 
katolików do wojska. Katolicy żądali pełnej emancypacji, ale jako wystarcza-
jące ustępstwa mogło być uznane zezwolenie na odprawianie mszy świętej 
oraz usunięcie z przysięgi wojskowej treści sprzecznych z religią katolicką23. 
Pierwszą ustawą, która przyznawała rzymskim katolikom pierwsze ulgi była 
Papist Act z 1778 roku. Spotkała się ona z reakcją mieszkańców Londynu zna-
ną dziś jako „zamieszki Gordona” (ang. Gordon Riots), które były jednymi z 
najbardziej destrukcyjnych w historii Londynu (Haydwood 2013). Ustępstwa 
dla katolików i ich czynny udział w wojsku w dalszym ciągu były konieczne  
w obliczu zagrożenia zewnętrznego nie tylko francuskiego, ale też hiszpań-
skiego i niderlandzkiego. Kolejnym krokiem w emancypacji katolików była 
działalność grupy szlachty zrzeszonej w Komitecie Katolickim. Kiedy opadł 
kurz po zamieszkach gordonowskich zwrócili się oni do rządu z petycją  
o zezwolenie katolikom na legalne zajmowanie wysokich stanowisk w wojsku  
i wykonywanie niektórych zawodów24. W odpowiedzi na to uchwalono  
w 1791 roku pierwszą z dwóch ustaw pod nazwą Roman Catholic Relief Act, 
która w praktyce realizowała wszystkie postulaty Komitetu Katolickiego. 

W 1806 roku, kiedy urząd premiera piastował William Grenville, zwo-
lennik emancypacji, próbowano przeforsować prawo, które zwalniałoby kato-
lików służących w wojsku (a było ich kilkadziesiąt tysięcy) z obowiązku uczest-
nictwa w nabożeństwach anglikańskich. Spotkało się to z oporem ze strony 
króla, który, choć początkowo był przychylny tej ustawie, po krótkim czasie 

21 Emory University 1907a, s. 589.
22 Brady 1877, s. 146.
23 Frassetto 2013, s. 17-19.
24 Frassetto 2013, s. 23.
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zażądał od premiera złożenia przysięgi, że nie będzie procedował żadnej usta-
wy przyznającej ulgi katolikom. W następstwie tego Grenville i jego gabinet 
podali się do dymisji25.

Po kilku latach rządów antykatolickiej większości, w kwietniu 1813 roku, 
w parlamencie przedstawiono projekt ustawy, która dawała osobom wyzna-
nia rzymskokatolickiego prawo udziału w wyborach, sprawowania urzędów 
publicznych oraz zasiadania w parlamencie, pod warunkiem mianowania bi-
skupów lojalnych wobec państwa. Wydawało się, że ustawa ta ma szanse na 
przyjęcie, ale w pracach legislacyjnych dodano do niej jeszcze dwa przepisy, 
które przewidywały cenzurowanie korespondencji między biskupami a Sto-
licą Apostolską oraz rządowe weto wobec nominacji biskupów na wikariuszy 
apostolskich. Doprowadziło to do sprzeciwu duchowieństwa, chociaż Komitet 
Katolicki uznał te postanowienia za dopuszczalne i uważał je za rozsądny kom-
promis, jednak przepisy te nie zostały ostatecznie uchwalone26.

Olbrzymią rolę na rzecz emancypacji katolików odegrała Irlandia, w któ-
rej od początków lat 20. XIX wieku działało Stowarzyszenie Katolików zało-
żone przez Daniela O’Connell’a, które z biegiem lat urosło do rangi niemalże 
drugiego rządu w Irlandii, a członkostwo w nim było powszechne wśród ir-
landzkich katolików. Mimo prób zdławienia jego istnienia, m.in. poprzez po-
stawienie w stan oskarżenia jego założyciela to działalność Stowarzyszenia do-
prowadziła w 1829 do uchwalenia drugiego Roman Catholic Relief Act, które 
było kulminacyjnym punktem w przywróceniu praw katolikom na Wyspach 
Brytyjskich27. Po raz pierwszy od czasów Marii I katolicy mogli być pełno-
prawnymi obywatelami Wielkiej Brytanii. 

Zarówno ustawa z 1791 roku, jak i z 1829 roku spowodowały znaczny 
wzrost liczby osób wyznania rzymskokatolickiego na terytorium Anglii, który 
osiągnął kulminację w połowie XIX stulecia. Przyczyną tego były nawrócenia 
na katolicyzm z anglikanizmu oraz masowa imigracja irlandzka, która wyni-
kała z panującego tam głodu pod koniec lat 40. Wpływ na zainteresowanie 
katolicyzmem miała także działalność Ruchu Oksfordzkiego, który dążył do 
maksymalnego zbliżenia pomiędzy doktryną rzymskokatolicką i anglikańską. 
Uważali oni, że zanik żywej wiary w Kościele Anglii jest wynikiem schizmy 
odrzucającej Tradycję Kościoła. Ruch Oksfordzki uważał za wyraz Tradycji 
siedmiu pierwszych Soborów kościoła, a za ich spadkobierców odłam prawo-
sławny, rzymskokatolicki i anglikański. Tak zrodziła się idea anglokatolicyzmu 

25 Frassetto 2013, s. 28.
26 Frassetto 2013, s. 29.
27 Frassetto 2013, s. 32-35.
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propagowana szczególnie przez J. H. Newmana. Idee te, choć początkowo 
zyskały wielu zwolenników, ostatecznie spotkały się z ostrym atakiem tych 
wyznawców anglikanizmu, którzy dążyli do większej protestantyzacji Kościoła 
Anglii. Ruch ten ostatecznie upadł wraz z konwersją Newmana i wielu jego 
uczniów na katolicyzm28.

Wzrost wyznawców katolicyzmu spowodował, że obecna struktura 
hierarchii kościelnej była niewystarczająca. W 1538 roku czterej wikariusze 
apostolscy sporządzili serię propozycji zwanych Statuta proposita, które skła-
dały się z szeregu propozycji dotyczących administracji Kościoła rzymskoka-
tolickiego w Anglii poprzez m.in.  zwiększenie liczby wikariatów apostolskich 
do ośmiu oraz nadanie wikariuszom apostolskim uprawnień ordynariuszy29.  
W odpowiedzi na to w 1840 roku papież Grzegorz XVI utworzył osiem wi-
kariatów apostolskich, nazywanych okręgami, w miejsce dotychczasowych 
czterech. Były to okręgi: londyński, Yorkshire, zachodni, centralny, wschodni, 
Lancashire, północny i walijski30. W wyniku zwiększającej się liczby kapła-
nów w Londynie zaczęło działać stowarzyszenie księży Adelphi, mające za cel 
całkowite przywrócenie katolickiej hierarchii biskupiej, którego najwybitniej-
szym członkiem był ks. Daniel Rock31. Na dorocznym spotkaniu wikariuszy 
biskupich, wiosną 1845 roku, postanowiono wysłać do Stolicy Apostolskiej 
pismo w sprawie natychmiastowego przywrócenia hierarchii i tak przez kolej-
ne lata w Rzymie przygotowywano ten krok, który w 1847 roku zaowocował 
stworzeniem listów apostolskich, rozpoczynających się od słów Universalis 
Ecclesiae, w których pokrótce zostały przedstawione losy Kościoła w Anglii od 
czasów wygaśnięcia starej hierarchii do czasów współczesnych32. W projekcie 
dokumentu osiem wikariatów miało zostać przekształconych w osiem diecezji: 
londyński - w diecezję westminsterską, Yorkshire – w diecezję Leeds, zachod-
ni – w diecezję Plymouth, środkowy - w diecezję Birmingham, wschodni –  
w diecezję - Northampton, Lancashire – w diecezję Liverpoolu, północny -  
w diecezję Newcastle, a walijski – w diecezję Newport. Jednakże listy te, choć 
należycie przygotowane, nie zostały nigdy opublikowane33. Sprawy osta-
tecznego przywrócenia hierarchii opóźniały się ze względu wybuch rewolu-
cji zwanej „wiosną ludów”, która nie ominęła także Rzymu, oraz przez po-
szukiwanie odpowiedniego kandydata na biskupa Westminsteru. Urząd ten 

28 Bujak 2012, s. 190.
29 Brady 1877, s. 349.
30 Brady 1877, s. 354.
31 Emory Univeristy 1907d, s. 105.
32 Brady 1877, s. 350-354.
33 Brady 1877, s. 355.
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pierwotnie chciano powierzyć biskupowi Walshowi, jednak ten wzbraniał się przed  
tą ważną funkcją ze względu na swój sędziwy wiek34. Ostatecznie godność  
ta przypadła Nicholasowi Wisemanowi - określanemu, nawet w prasie brytyj-
skiej, jako „jeden z najzdolniejszych z duchowieństwa rzymsko-katolickiego”, 
który jednocześnie otrzymał godność kardynalską35.

Antykatolicka reakcja w Anglii  
na bullę Universalis Ecclesiae z 1850 roku

Ostatecznie hierarchia diecezjalna w Anglii została przywrócona przez pa-
pieża Piusa IX na mocy bulli Universalis Ecclesiae wydanej 29 września 1850 
roku. W dokumencie tym, na początku opisana jest historia Kościoła w Anglii 
oraz próby przywrócenia opieki duszpasterskiej nad wiernymi dokonywane 
przez poprzednich papieży. Następnie opisano drogę do wydania bulli, które 
poprzedzone było licznymi prośbami wikariuszy apostolskich innych duchow-
nych oraz wiernych świeckich36. Po rozważeniu wszystkich przesłanek zdecydo-
wano, że zarządzanie Kościołem w Anglii za pomocą wikariatów apostolskich 
jest już niewystarczające i należy ustanowić „Regulas Hierarchia Ordinariorum 
Episcoporum”, czyli zwyczajną hierarchię ordynariuszy biskupich. 

Universalis Ecclesiae szczegółowo określała granicę oraz siedzibę bi-
skupstw. W dawnym okręgu londyńskim utworzono dwie diecezje: Westmin-
steru, która została podniesiona do godności archidiecezji, oraz diecezję So-
uthwark. W okręgu północnym i York utworzono po jednej diecezji, których 
stolica mieściła się w Hexam i w Beverley. Obejmowały one całe dawne okręgi.   
W okręgu Lancaster wyznaczono dwie diecezje: stolicą pierwszej z nich był 
Liverpool, a drugiej Salford. Z okręgu Lancaster wyłączono hrabstwo Chester, 
które zostało włączone do diecezji Shrewsbury. W dystrykcie Walii utworzono 
dwa biskupstwa: Shrewsbury i Newport. W okręgu zachodnim także utwo-
rzono dwie diecezje ze stolicami w Clifton i Plymouth. Dystrykt centralny  
(z wyjątkiem hrabstwa Salop, które zostało włączone do diecezji Newport) zo-
stał podzielony również na dwie diecezje: Nottingham i Birmingham, nato-
miast cały okręg wschodni zastąpiła jedna stolica biskupia w Northampton. 
W ten sposób utworzono w Anglii jedną metropolię Westminsteru, na której 
czele stał arcybiskup wspierany przez dwunastu biskupów, jako sufraganów37.  

34 Brady 1877, s. 356, 357.
35 Sakowicz 2013, s. 94.
36 Universalis Ecclesiae 1850.
37 Universalis Ecclesiae 1850.
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W dalszej kolejności Stolica Apostolska nadała nowym ordynariuszom takie 
same uprawnienia jakie przysługują innym biskupom w ich własnych diece-
zjach oraz zapewniła, że żadne prawa, które przysługiwały obecnym wikariu-
szom apostolskim nie zostaną im odebrane. Postanowiono także, że próba 
naruszenia postanowień tej bulli przez kogokolwiek, świadomie bądź nieświa-
domie, będzie nieważna38.

Bulla Universalis Ecclesiae spowodowała zmasowaną, antykatolicką reak-
cję, która była podsycana przez opinię publiczną, szczególnie gazetę The Times, 
nazywając przywrócenie hierarchii papieską agresją (ang. the Papal Aggression). 
Rozwścieczeni anglikanie organizowali publiczne spotkania, aby potępić nowo 
mianowanych biskupów, a wspomniany The Times nawoływał nawet do wpro-
wadzenia przepisów karnych39. W artykułach otwarcie zarzucano papiestwu 
wrogość Wielkiej Brytanii, a utworzenie archidiecezji westminsterskiej okre-
ślano jako „nieudolny dowcip”, albo „akt największego szaleństwa i imperty-
nencji”, ponieważ Westminster był siedzibą najwyższych władz państwowych,  
a teraz ma uchodzić, według gazet, za „najważniejszy przyczółek obcego pań-
stwa w ich kraju”40. Uważano, zresztą słusznie, że przywrócenie hierarchii było 
skutkiem przyznawania coraz większych wolności osobistych i religijnych kato-
likom, co według „Timesa” było jednym z największych błędów popełnionych 
przez władze. Według opinii publicznej papieskie działania były nawet „próbą 
wynarodowienia Anglików”41, a nadawanie tytułów terytorialnych, które nie 
zostały zaakceptowane przez władzę oraz to, że angielscy biskupi katoliccy te 
tytuły przyjmują, uważano za zamach na niepodległość Wielkiej Brytanii42.

Szczególnym echem odbił się list pasterski nowo mianowanego arcy-
biskupa Westminsteru Nicholasa Wisemana zatytułowany Zza Flamińskiej 
Bramy Rzymu (ang. Out of the Flaminian Gate of Rome), który w ostatnią 
niedzielę października był odczytany w angielskich kościołach. Arcybiskup 
w liście tym wyraził ogromną radość i słuszność powrotu hierarchii bisku-
piej. Pisał, że „katolicka Anglia została przywrócona na swoją orbitę kościel-
nego firmamentu, z której światło już dawno zniknęło”43. List ten stanowił 
punkt kulminacyjny w antykatolickiej retoryce angielskiej opinii publicznej 
i dostojników państwowych. Hrabia Shaftesbury pisał, że przywrócenie 
hierarchii było „aktem wielkiej przykrości i zuchwałości”, a list metropolity 

38 Universalis Ecclesiae 1850.
39 Paz 1982, s. 47.
40 Sakowicz 2013, s. 95.
41 Sakowicz 2013, s. 95.
42 Flint 1991, s. 42.
43 Pearsall 1971, s. 467.
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Westminsteru „nazwał bezpośrednim zagrożeniem dla Kościoła Anglii”44. 
Prowokacyjny list uznawano za otwarcie drogi do ponownej rekatolicyzacji 
Anglii podobnej do tej, która miała miejsce za rządów Marii Tudor. W ko-
lejnych artykułach „Timesa” kontynuowano antykatolicką narrację poprzez 
coraz bardziej zmasowane ataki na Kościół Rzymski i papiestwo. Uważano, 
że Rzym był przedstawicielem wszystkiego, co despotyczne, nietolerancyjne  
i antynarodowe”. Podsycana nienawiść do katolicyzmu spowodowała, że trady-
cyjne, antykatolickie obchody rocznicy opisywanego już „spisku prochowego”  
w 1850 roku włączyły się w nurt agresji na Kościół katolicki poprzez podpale-
nie podobieństw Piusa IX i kard. Wisemana45. 

W początkach listopada 1850 roku, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, 
John Russell skierował do nowego biskupa Durham list, w którym przypuścił 
bezpruderyjny atak na Kościół katolicki oraz działaczy Ruchu Oksfordzkie-
go46. W tym liście rząd, ustami premiera, zobowiązał się, że dokładnie zbada 
okoliczności i skutki wydania papieskiej bulli, czy nie narusza ona angielskiego 
prawa. Russel uważał, że działania papieża stanowią „pretensje do supremacji 
nad Królestwem Anglii i roszczenie sobie prawa do jedynej i niepodzielnej wła-
dzy”47. List ten został entuzjastycznie przyjęty wśród anglikańskich dziennika-
rzy, którzy wezwali premiera do natychmiastowej realizacji tych postulatów 
na gruncie ustawowym. Popierała go w tym królowa Wiktoria, mimo tego,  
że przez całe panowanie starała się nie angażować w spory na tle religijnym. 

Jak się okazuje, kard. Wiseman, będący w czasie wydania bulli w Rzymie, 
przez kilka tygodni nie wiedział, że wywołała ona taki agresywny sprzeciw i to 
w tak ogromnym stopniu. Starając się załagodzić ten spór, wydał list, w któ-
rym szeroko wyjaśniał motywy wydania Universalis Ecclesiae oraz skutki, które 
ze sobą niesie. Nie były one oczywiście aż w takim stopniu daleko idące, jak 
to opisywano, nie mówiąc już o jakimkolwiek zagrożeniu dla władzy królowej 
Wiktorii. Podał tutaj przykład Irlandii, w której istniała katolicka hierarchia 
diecezjalna i w żadnym stopniu jej istnienie nie zagrażało Królestwu48.

W kolejnych tygodniach ataki opinii publicznej nieco przygasły, jednak 
mocno antykatolicko nastawione społeczeństwo, które słało petycje do rzą-
du, a przede wszystkim protestancki premier w dalszym ciągu domagały się 
prawnego sprzeciwu wobec „inwazji papieskiej”. W odpowiedzi na to, królowa 

44 Pearsall 1971, s. 467.
45 Sakowicz, s. 96, 97.
46 Paz 1982, s. 47.
47 Pearsall 1971, s. 467.
48 Sakowicz 2013, s. 98, 99.
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Wiktoria, w tradycyjnej mowie tronowej wygłoszonej na otwarcie sesji par-
lamentu, 4 lutego 1851 roku, wezwała do uchwalenia ustawy, która obroni 
Kościół Anglii przed atakiem Kościoła katolickiego49. 

Na początku marca 1851 roku przystąpiono do prac legislacyjnych nad 
ustawą o tytułach kościelnych50. Jednak opinia publiczna nie była zadowolona 
zakresem, jaki obejmowały przepisy tej ustawy. Uważano, że parlament za-
jął się tylko powierzchownym skutkiem, jakim było używanie tytułów stolic,  
a nie sednem problemu w postaci przywrócenia hierarchii biskupiej. Po burz-
liwych, wielomiesięcznych debatach parlamentarnych, w których ścierali się 
anglikańscy przeciwnicy Kościoła na czele z premierem lordem Johnem Rus-
sellem, oraz rzymskokatoliccy deputowani szczególnie z katolickiej Irlandii do-
puszczeni do tej funkcji bez żadnych ograniczeń ustawą Roman Catholic Relief 
Act z 1829 roku, ostatecznie 1 sierpnia 1851 roku uchwalono ustawę, która 
zabraniała rzymskokatolickim biskupom przyjmowania tytułów, których uży-
wali biskupi i arcybiskupi Kościoła Anglii. Za każde takie wykroczenie groziła 
kara w wysokości stu funtów. Uznano także za nielegalne przyjmowanie tytu-
łów, które odnosiły się do jakichkolwiek miejsc i miejscowości, które zostały 
ustanowione przez Królową. Wszystkie dokumenty papieskie, bulle i listy apo-
stolskie, tytuły nadane lub takie, które będą nadane w przyszłości przez Stolicę 
Apostolską zostały uznane za bezprawne i nieważne, a osoby nakłaniające do 
publikowania lub stosowania takich zarządzeń w „udawanych” prowincjach 
lub diecezjach także będą podlegać karze. W ustawie zawarto wyłączenie, które 
powodowało, że nie dotyczyła ona biskupów Episkopalnego Kościoła Szkocji51. 

Jednak od samego uchwalenia przepisy tej ustawy nie były przestrzegane. 
Warto wspomnieć, że jeszcze przed wydaniem ustawy, a niedługo po ogłosze-
niu bulli Universalis Ecclesiae, w listopadzie 1850 roku, w czasie najgorętszego 
ataku na katolików, Komitet Tajnej Rady Wielkiej Brytanii52 ds. Edukacji 
zawarł porozumienie w sprawie zarządzania Katolickimi Szkołami dla Ubo-
gich (ang. Catholic Poor Schools), w której ustalono zwierzchnictwo nad szko-
łą biskupa rzymskokatolickiego właściwego dla danej diecezji. Przeczyło to 
otwarcie z oczekiwaniami prasy, a także z późniejszymi decyzjami parlamentu. 
W akcie założycielskim szkoły Kemerton (ang. Kemerton School), który został 
wydany 24 maja 1852 r., a więc prawie rok po wydaniu Ecclesiastical Titles Act,  
 

49 Sakowicz 2013, s. 100.
50 Ecclesiastical Titles Act 1851.
51 Great Britain. Courts 1867, s. 224.
52 Tajna Rada Wielkiej Brytanii była najbliższym ciałem doradczym Królowej Wielkiej Brytanii.
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rzymskokatolicki biskup Clifton jest tytułowany jako pełnoprawny biskup 
Kościoła ze wszelkimi tytułami nadanymi mu przez Stolicę Apostolską53. 

Ustawę z 1851 roku ignorowano także w wojsku w odniesieniu do rzym-
skokatolickich kapelanów. Kapelani wojskowi, aby mogli pełnoprawnie spra-
wować swoją posługę, muszą posiadać dekret upoważniający ich do tego od 
własnego biskupa diecezjalnego. Takie dekrety były wydawane i biskupi rzym-
skokatoliccy podpisując je używali tytułów stolic swoich diecezji nadanych 
im przez Stolicę Apostolską. Dekrety te nie były odrzucane przez wojsko, co 
oznaczało, że przepisy Ecclesiastical Titles Act nie były stosowane54. 

Po dwudziestu latach, 24 lipca 1871 roku, rząd W. E. Gladestone’a do-
prowadził do uchylenia tej ustawy likwidując sankcje karne za przyjęcie przez 
biskupów tytułów kościelnych związanych z nazwą miasta lub miejscowości  
w Królestwie. Równocześnie zaznaczono, że biskupom katolickim nie przyzna-
no jurysdykcji, która na mocy prawa brytyjskiego należy do Korony55.

Przyczyny wydania Bulli apostolskiej  
Ex Supremo Apostolatus Apice w Szkocji  
oraz reakcje na jej publikacje

Od czasu mianowania, w 1623 roku, pierwszego wikariusza apostolskie-
go obejmującego swoją jurysdykcją m.in. Szkocję, liczba katolików w Szkocji 
nieustannie rosła. Spowodowało to podział Królestwa Szkocji na dwa wikaria-
ty apostolskie, który miał miejsce za pontyfikatu Benedykta XIII w 1727 roku, 
z których jeden obejmował część południową, a drugi północną część Szkocji. 
Z biegiem czasu i ten podział okazał się niewystarczający, dlatego w 1827, pa-
pież Leon XII, w breve Quanta laetitia ustanowił trzeci wikariat apostolski56. 
Od tej chwili Szkocja była podzielona na trzy okręgi (wikariaty): wschodni, za-
chodni i północny. Z uwagi na ciągły wzrost liczby katolików w latach 50. i 60. 
wikariusze apostolscy, jak i wiele osób duchownych i świeckich słało prośby do 
papieża, aby i w Szkocji przywrócił hierarchię diecezjalną, tak jak to uczynił 
bullą Universalis Ecclesiae w Anglii. Prośby te wydawało się, że zostaną spełnio-
ne w 1877 roku, kiedy do Piusa IX przybyła delegacja szkockich katolików na 
czele z biskupem Johnem Strainem, który był wikariuszem apostolskim dys-
tryktu wschodniego, jednakże na przeszkodzie temu stanęła śmierć papieża57.

53 Great Britain. Parliament, House of Commons 1867, s. 90.
54 Great Britain. Parliament, House of Commons 1867, s. 91.
55 Ecclesiastical Titles Act 1871.
56 Quanta laetitia 1827.
57 Ex Supremo Apostolatus Apice 1878, s. 11.
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Kiedy w lutym 1878 roku na Stolicy Piotrowej zasiadł Leon XIII bul-
la apostolska Ex Supremo Apostolatus Apice, datowana na 4 marca 1878 
roku, była jednym z pierwszych dokumentów wydanych przez nowego pa-
pieża. Przywracała ona do istnienia hierarchię biskupów rzymskokatolickich  
w Szkocji. Dzieliła ona kraj na 6 diecezji: św. Andrzeja i Edynburga, Glasgow, 
Aberdeen, Dunkeld, Whithorn lub Galloway oraz Argyll and the Isles. Stolice 
biskupie św. Andrzeja i Edynburga oraz Glasgow zostałe podniesione do ran-
gi archidiecezji. Sufraganiami pierwszej z nich były diecezje Aberdeen, Dun-
keld, Whithorn lub Galloway oraz Argyll and the Isles. Natomiast archidiecezja 
Glasgow nie miała na tamtą chwilę sufraganii, a tytuł arcybiskupa metropolity 
miał w tym przypadku charakter honorowy58. Bulla, oprócz podziału Szkocji 
na sześć diecezji, szczegółowo wyznaczała ich granicę, a także przypominała 
o obowiązkach spoczywających na ordynariuszach, do których należało m.in. 
odbywanie cyklicznej wizyty ad limina59. 

Opinia publiczna w Szkocji, jeszcze przed wydaniem dokumentu papie-
skiego, pozytywnie przyjmowała ewentualną decyzję papieża o przywróceniu 
zwyczajnej hierarchii biskupiej. Najstarszy szkocki dziennik The Glasgow He-
rald pisał: 

Skoro papież chce, aby nazywać biskupów, którzy sprawują duchową 
władzę nad rzymskimi katolikami przebywającymi w Szkocji, tytuła-
mi zaczerpniętym z jej starożytnych miast, to Szkocja pozwoli mu na  
to, ponieważ nie wyrządza jej to żadnej szkody i ani przez chwilę nie 
uzna, że jej wolności obywatelskie lub religijne są zagrożone, jeśli arcy-
biskup Eyre60 nazwie siebie arcybiskupem Glasgow. Jeśli Pius IX przy-
wróci hierarchię rzymskokatolicką w tym kraju to postąpi tylko zgod-
nie z zasadą, którą zawsze kierowała się Stolica Apostolska61.

James Begg, pastor Wolnego Kościoła Szkocji62, który znany był z an-
tykatolickiej postawy potępił przygotowywany dokument, ale spotkał się on  
z krytyką szkockich dziennikarzy, którzy na łamach The Glasgow Herald przy-
pominali, że podobna sytuacja miała miejsce w Anglii i nie zaburzyła ona wol-
ności religijnej Anglików, a uchwalenie ustawy Ecclesiastical Titles Act w 1851 
roku nie przyniosło żadnych rezultatów. Uważano, że przywrócenie hierarchii 

58 Ex Supremo, s. 12, 13.
59 Ex Supremo....
60 Charles Eyre (1817-1902) - wikariusz apostolski okręgu zachodniego od 1869 roku; miano-
wany w wyniku przywrócenia hierarchii katolickiej arcybiskupem Glasgow.
61 Bellesheim 1877, s. 312.
62 Odłam Kościoła Szkocji powstały w 1843 r.
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diecezjalnej ma charakter wewnętrzny, z którym osoby z poza Kościoła nie 
mają nic wspólnego63.

Lekko antykatolicką retorykę przedstawiała The Pall Mall Gazette, która 
„ostrzegała katolików” przed złudzeniem, że akt papieski będzie triumfem ich 
Kościoła w Szkocji, a wzrost liczby pasterzy niekoniecznie oznacza wzrost licz-
by wiernych”64.

W Szkocji mocne było przekonanie, że ludność zachowa całkowicie obo-
jętną postawę wobec ewentualnego przywrócenia hierarchii, inaczej niż to było 
w Anglii. Szkoccy protestanci w 1878 roku byli całkowicie bierni wobec bulli 
Leona XIII, która wśród nich przeszła bez większych protestów. Pod koniec 
marca w Scotsman ukazała się opinia prawna wydana przez dwóch szkockich 
adwokatów, w którym wyrazili stanowisko, że co prawda Ex Supremo jest 
sprzeczne z prawem stanowionym Szkocji, ale przyjmujący tytuły nie poniosą 
żadnych kar, oraz że papież nie może nadać żadnego tytułu biskupowi w Szko-
cji, gdyż jego jurysdykcja na terytorium ich państwa jest formalnie zniesiona 
i sąd lub urząd, do którego adresowano by pismo z użyciem takiego tytułu, 
powinien je zwrócić z żądaniem jego wykreślenia65. Były to tylko pojedyncze 
głosy, które nie uzyskały aprobaty w społeczeństwie.

Z najbardziej wyróżniającą się krytyką wyszedł Szkocki Kościół Episko-
palny, który na łamach The Times opublikował protest przeciwko bulli papie-
skiej przywracającej hierarchię biskupią. Dostojnicy potępili nadanie bisku-
pom rzymskokatolickim tytułów stolic, które już były zajęte przez biskupów 
ich Kościoła oraz uważali, że jest to sprzeczne z regułą kanoniczną i porządkiem 
Kościoła, która głosi, że powinien być tylko jeden biskup w jednej diecezji66. 
Jednak w tym czasie protestanckie kościoły w Szkocji dążyły do zjednoczenia67 
i nie wypracowano jednego wspólnego stanowiska wobec papieskiej bulli.

Podsumowanie

Jak widać, podobne dokumenty papieskie: Universalis Ecclesiae z 1850 
roku i Ex Supremo Apostolatus Apice z 1878 roku, zostały całkowicie odmien-
nie przyjęte, zarówno przez opinię publiczną, jak i władze państwowe i du-
chowne. Przyczyn tego należy się dopatrywać na płaszczyźnie doktrynalnej 

63 Bellesheim 1877, s. 313.
64 Bellesheim 1877, s. 313.
65 Bellesheim 1877, s. 315.
66 Bellesheim, s. 316.
67 Kościół protestancki w Szkocji dzielił się na 3 główne nurty: Kościół Szkocji, Wolny Kościół 
Szkocji i Szkocki Kościół Episkopalny.
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oraz stricte techniczno-administracyjnej. Kościół Anglii, który od panowania 
królowej Elżbiety I trwale ugruntował swoją pozycję, z Kościołem Katolickim 
różnił się przede wszystkim na gruncie zarządzania i tym, kto na jego czele stoi. 
Wskazywali przedstawiciele Ruchu Oksfordzkiego uważając, że anglikanizm 
jest spadkobiercą Tradycji Katolickiej na równi z rzymskim katolicyzmem  
i prawosławiem. Przywrócenie hierarchii diecezjalnej przez Piusa IX spowo-
dowało ogromny sprzeciw Anglików. Było to dla nich ogromnym szokiem,  
że głowa obcego państwa rości sobie prawo do nadawania honorów na teryto-
rium ich kraju, gdzie od 300 lat niepodzielnie władzę duchową i świecką oraz 
prawo do nadawania tytułów ziemskich jest wpisane w supremację królowej, 
bądź króla i dlatego czyn ten nazwali „agresją”, lub „inwazją” papieską. 

W Szkocji natomiast sytuacja miała się całkowicie odmiennie. Po nie-
spełna trzydziestu latach, gdy dostrzeżono, że biskupi katoliccy nie roszczą 
sobie żadnych praw do ziemi, której tytułu używają, a prawo, które Anglicy 
uchwalili68 nie jest w praktyce stosowane, bulla Leona XIII została na gruncie 
szkockim odebrana w sposób przyjazny i pokojowy. Złożył się też na to aspekt 
doktrynalny, gdyż tam szesnastowieczna schizma miała główną przyczynę  
w zaszczepieniu w Szkocji idei kalwińskich, które przez 300 lat, nie tyle co od-
biegły od Kościoła Katolickiego, ale też od postulatów głoszonych przez Johna 
Knoxa i innych ówczesnych reformatorów, czego dowodem był podział Ko-
ścioła szkockiego. Wszystko to sprawiło, że wraz z ciągłym wzrostem tolerancji 
religijnej na Wyspach Brytyjskich przywrócenie hierarchii biskupiej w Szkocji 
nie było przyczyną antykatolickich zamieszek, tk jak to miało miejsce w Anglii.
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IRLANDIA.  
WIZJA EAMONA DE VALERY

Abstrakt: Pośród krajów anglosaskich Irlandia jest szczególnie interesującym 
przykładem stanowionego prawa ze względu na swoje głębokie przywiązanie 
do religii rzymskokatolickiej. Celem poniższego rozdziału jest przybliżenie 
wizji Irlandii człowieka – głęboko wierzącego katolika, który stał się ojcem 
jej niepodległości, a jako współautor Konstytucji Irlandii także osobą, która 
wywarła ogromny wpływ na stanowione w niej prawo. Na początku przed-
stawiony jest krótki zarys historyczny działań podejmowanych w Irlandii na 
rzecz jej autonomii, a później niepodległości, aż do powstania wielkanocnego.  
W punkcie drugim przybliżona zostaje biografia głównego bohatera tego artyku-
łu, czyli Eamona de Valery oraz zarysowane źródła jego późniejszych inspiracji. 
Punkt trzeci opisuje pokrótce działalność publiczną i polityczną de Valery od 
powstania wielkanocnego do uchwalenie Konstytucji Irlandii oraz bardzo skró-
towo dalsze funkcje polityczne przez niego sprawowane. W punkcie czwartym  
i piątym omówione zostały dwa główne elementy składające się na jego wi-
zję Irlandii, czyli rzymski katolicyzm oraz kultura celtycka i język irlandzki.  
W punkcie ostatnim zostaje scharakteryzowana preambuła i artykuły irlandzkiej 
konstytucji, w których szczególnie widać obecność elementów omówionych  
w dwóch poprzednich punktach wraz z inspiracjami płynącymi z nauczania 
ówczesnych papieży, szczególnie Leona XIII i Piusa XI, oraz szeroko rozumianą 
katolicką nauką społeczną.

Słowa kluczowe: konstytucja Irlandii, kultura celtycka i język gaelicki, Kościół 
katolicki, katolicka nauka społeczna, powstanie wielkanocne.

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ORCID: 0000-0002-2801-8486.
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Wstęp

Każde państwo ma ojców swojej niepodległości. W przypadku Polski 
możemy mówić o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Pade-
rewskim, czy Wojciechu Korfantym. Jeżeli chodzi o Irlandię to pośród tych, 
którym tytuł ten można by nadać szczególne miejsce zajmuje Eamon de Vale-
ra. Kim był? Jeden z przywódców powstania wielkanocnego, przewodniczący 
partii Sinn Fein, założyciel i wieloletni przewodniczący partii Fianna Fail, kil-
kukrotny premier i prezydent Irlandii, a nade wszystko główny twórca konsty-
tucji z 1937 roku - konstytucji dla suwerennej, niepodległej i demokratycznej 
Irlandii. Przyjrzyjmy się jego życiu, publicznej działalności oraz temu, co go 
inspirowało w jego walce i pracy dla niepodległej Irlandii. Poznajmy jego wizję, 
która w dużej części została zawarta we wspomnianej irlandzkiej konstytucji. 

Irlandia w latach 1848 - 1916

Wskazane w tytule tego punktu daty skrajne wyznaczają dwa wydarze-
nia. W 1848 roku powstał ruch „Młoda Irlandia”, który wypowiedział Wiel-
kiej Brytanii wojnę „na śmierć i życie”. Natomiast w 1916 roku wybuchło  
w Irlandii tzw. powstanie wielkanocne, będące zbrojnym buntem przeciw rzą-
dom Wielkiej Brytanii.

Kilkuwiekowa działalność Irlandczyków na rzecz niepodległego państwa 
narodowego wyrażała się na trzy sposoby: po pierwsze, częste powstania zbroj-
ne; po drugie, działalność ustawodawcza w parlamencie irlandzkim i brytyj-
skiej Izbie Gmin oraz po  trzecie i specyficzne dla Irlandii, kilkusettysięcz-
ne wiece organizowane przez Stowarzyszenie Katolickie, które można uznać  
za pierwszą masową partę polityczną w Irlandii. Działania w tej ostatniej sferze 
zaowocowały przyznaniem katolikom biernego prawa wyborczego przez Izbę 
Gmin w 1829 roku2. Z biegiem czasu pozostały jednak w przestrzeni publicz-
nej dwie pierwsze formy działania.

Wraz z działaniami „Młodej Irlandii” zaczynają się coraz bardziej sko-
ordynowane działania na rzecz niepodległej Irlandii nie tylko przez działal-
ność pokojową, ale również przez działania zbrojne. Od tego momentu datuje 
się nieustanne ścieranie się dwóch koncepcji walki – pokojowej zapoczątko-
wanej przez Daniela O’Connella oraz zbrojnej sformułowanej przez Johna 
Mitchella i środowisko skupione wokół jego czasopisma „United Irishman”.  

2 Konarski 2013a, s. 125.
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To ścieranie się dwóch koncepcji wchodzi w nową fazę po nieudanym powsta-
niu wielkanocnym, podczas którego na arenę dziejów wkracza Eamon de Va-
lera, który przez pół wieku naznaczy swoją obecnością życie publiczne Irlandii, 
pełniąc najważniejsze funkcje państwowe oraz wyznaczając główne kierunki  
i cele polityczne państwa.

W drugiej połowie XIX wieku myśl O’Connella kontynuował Charles 
Stewart Parnell, protestant-ziemianin. W 1873 została powołana Liga Rządów 
Krajowych stawiająca sobie za cel przekonanie Izby Gmin do przywrócenia 
rządów krajowych w Irlandii3. Sześć lat później powołano do istnienia Ligę 
Rolną, która skupiała około ćwierć miliona ludzi. Organizacja ta dążyła do 
obniżki ziemskich czynszów, a dalszym celem było uwłaszczenie chłopów.  
To na jej czele stanął Parnell. Już dwa lata później w wyniku działań Ligi rząd 
Gladstone’a przedstawił projekt reformy rolnej. Parnell podejmując skuteczną 
walkę o prawa ziemskie stał się narodowym liderem. Szczególnym momentem 
były wybory do Izby Gmin w 1885 roku, podczas których Liga Narodowa 
(następczyni Ligi Rolnej) Parnella objęła 85 miejsc w Izbie Gmin na 105 przy-
padających na Irlandię. Liga stała się języczkiem u wagi w parlamentarnej aryt-
metyce rządzenia. Parnell nazywany „niekoronowanym królem Irlandii”4 był 
spoiwem stronnictwa legalistów, kiedy go zabrakło stronnictwo to pozostając 
w skłóceniu, bez przywódcy nie odgrywało istotnej roli w brytyjskim parla-
mencie. Później podobną rolę odgrywał Eamon de Valera5.

Natomiast po drugiej stronie sporu o sposób walki o wolność Irlan-
dii miały miejsce następujące wydarzenia. W 1858 roku powstaje zarówno  
w Irlandii jaki i w irlandzkiej diasporze w Stanach Zjednoczonych Irlandzkie 
Bractwo Republikańskie (IRB), którego celem jest wywalczenie republikań-
skiej Irlandii. W 1866 roku została podjęte nieudana próba wywołania po-
wstania na granicy amerykańsko-kanadyjskiej, która to zwróciła uwagę świato-
wej opinii na sprawę irlandzką. Podobne próby, z jeszcze bardziej mizernymi 
skutkami, były podejmowane w samej Irlandii. Niewątpliwie na przeszkodzie 
do szerszego poparcia IRB ze strony społeczeństwa stał brak przychylności hie-
rarchii Kościoła rzymskokatolickiego.

Początek XIX wieku to pojawienie się na scenie politycznej Arthura Grif-
fitha, dziennikarza i twórcy ruchu Sinn Fein (My Sami), którego celem było 
ustawienie relacji Anglii i Irlandii na wzór ustroju Austro-Węgier. Według 
niego tylko takie rozwiązanie było do zaakceptowania przez rząd angielski, 

3 Bisztyga 2007, s. 124.
4 Bidwell 1975.
5 Konarski 2013b, ss. 69-70.
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naród irlandzki i mniejszość protestancką żyjącą na Wyspie. Celem ruchu było 
wywalczenie niepodległości Irlandii, choć jest twórca opowiadał się za roz-
wiązaniami pokojowymi. W tym czasie możemy mówić o trzech irlandzkich 
siłach politycznych: Sinn Fein Griffitha, Irlandzkie Bractwo Republikańskie  
i Irlandzka Partia Parlamentarna pod przywództwem Johna Redmonda.

Rok 1914 przyniósł nie tylko wybuch działań wojennych w Europie zna-
nych później pod nazwą I wojny światowej, ale także długo oczekiwane uchwa-
lenie przez parlament angielski tzw. Home Rule, czyli ustawy o rządach krajo-
wych. Było to trzecie podejście (po dwóch nieudanych próbach z 1886 i 1893), 
ale to zakończyło się sukcesem, czyli uchwaleniem ustawy. Sukces był jednak 
niepełny, ponieważ wykonanie wspomnianej ustawy zostało natychmiast za-
wieszone ze względu na prowadzone działania wojenne. Poza tym przyznana 
Irlandii autonomia nie w pełni regulowała status sześciu z dziewięciu hrabstw 
Ulsteru, w większości zamieszkanych przez protestantów. Uchwalenie tego do-
kumentu było wielkim osiągnięciem Redmoda, który będąc przekonanym, że 
ustawa wejdzie w życie zaraz po zakończeniu wojny gorąco namawiał Irland-
czyków wszystkich opcji politycznych do wstępowania do brytyjskiej armii, 
dzięki czemu wojna miała szybciej się zakończyć, a co za tym idzie szybciej 
wejść w życie ustawa Home Rule. Innego zdania był Padraig Pearse – głów-
ny ideolog Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego i pomysłodawca powsta-
nia antybrytyjskiego, które przeszło do historii jako powstanie wielkanocne. 
Działanie to z jednej strony było działaniem ad extra - miało ukazać światu 
narodziny Irlandzkiej Republiki. Z drugiej strony było to działanie ad intra – 
miało mentalnie wyzwolić Irlandczyków. O powstaniu wielkanocnym więcej 
w następnym punkcie.

Eamon de Valera (do 1916 r.)

Eamon de Valera urodził się 14 października 1882 roku w Nowym Jor-
ku. Według T. P. Coogana’a żadne metryki kościelne nie odnotowują chrztu 
Eamona6. Jego rodzicami byli: Cathrine Coll i Vivion Juan de Valera. Matka 
była irlandzką emigrantką, która jako jedyna ze swojej rodziny przybyła w koń-
cu lat siedemdziesiątych XIX wieku do Stanów Zjednoczonych z powodu bie-
dy i prześladowań ze strony protestantów. Pochodziła z miejscowości Bruree  
w hrabstwie Limerick w zachodniej Irlandii, a prawdopodobna data jej naro-
dzin to 1858 rok. W Stanach Zjednoczonych poznała swojego przyszłego męża 

6 Toboła-Pertkiewicz 2015, s. 52.
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i ojca swojego syna – Viviona Juana de Valerę. I tu już jest więcej wątpliwości  
i pytań. Według jednej z wersji ojciec Eamona był Hiszpanem, który na 
emigracji w stanach Zjednoczonych pracował jako nauczyciel muzyki.  
W 1885 roku podczas przeprowadzki do Denver w stanie Colorado zmarł. We-
dług drugiej wersji pochodził z Kuby. Pierwsza wersja jest starsza i częściej spo-
tykana, a druga jest lepiej udokumentowana. Podobnie jak z chrztem Eamona, 
tak i ze ślubem jego rodziców, brak jest metryk kościelnych to potwierdza-
jących7. Po śmierci Viviona, Cathrine Coll poślubiła Charlesa Wheelwrighta 

– woźnicę pochodzącego z Anglii. Drugi związek Cathrine zaowocował przyj-
ściem na świat dwójki dzieci – córki Ann i syna Thomasa, późniejszego kapłana. 

Jednak jeszcze przed tym ślubem Eamon został odesłany do Irlandii, do 
rodzinnej miejscowości swojej matki, gdzie jego wychowaniem zajęła się jego 
babka – Elizabeth Coll oraz wuj Patrick i ciotka Hannie, czyli rodzeństwo jego 
matki. Kilka lat trwała jego nauka w szkole państwowej – Christian Brother’s 
School w Charleville w hrabstwie Cork. Następnie, korzystając ze stypendium 
za dobre wyniki w nauce, zaczął uczęszczać do Rockwell College w Dublinie. 
Miał wtedy 16 lat. W czasie studiów zainteresował się polityką, a co ważniejsze 
zainteresował się językiem irlandzkim i kulturą celtycką. Po studiach na Royal 
University w Dublinie rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki. Zaanga-
żował się w działania służące odrodzeniu języka gaelickiego. Pragnąc odrodze-
nia kultury celtyckiej wstąpił do Ligi Gaelickiej. Tam poznał swoją przyszłą 
żonę, Sinead Flanagan. Pobrali się w 1910 roku. Trzy lata później wstąpił do 
Irlandzkich Ochotników. Była to organizacja paramilitarna, uznawana za „nie-
formalną armię Republiki”8, która powstała jako odpowiedź na wcześniejsze 
organizowanie się protestantów w Ulsterskiej Sile Ochotniczej. 

24 kwietnia wybuchło w Irlandii tzw. powstanie wielkanocne, które 
trwało niecały tydzień, do 29 kwietnia. Był to irlandzki bunt zbrojny przeciw 
rządom Wielkiej Brytanii, w którym wzięli udział przede wszystkim członko-
wie dwóch organizacji: Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego i Irlandzkich 
Ochotników. Z punktu widzenia celów militarnych było całkowitą klęską. 
Miało objąć swoim zasięgiem cały kraj, a nie objęło nawet całego Dublina. 
Jednak stało się swoistym mitem założycielskim wszelkich późniejszych dzia-
łań na rzecz niepodległości Irlandii9. Poza tym szybko zaczął się szerzyć kult 
powstańców. Przywódcy powstania zostali skazani na śmierć. Wyroki wy-
konano przez rozstrzelanie i w jednym wypadku przez powieszenie (Roger  

7 Tamże.
8 O’Brien 2001, s. 7.
9 Pawłowska 2016, s. 157.
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Casement)10. Poza tym około 1900 uczestników powstania zostało interno-
wanych, bez wyroku sądu11. Jedynym przywódcą powstania, który nie został 
stracony był de Valera. Spowodowane było to faktem, że urodził się na terenie 
Stanów Zjednoczonych12, gdzie obowiązuje zasada ius soli, czyli prawo ziemi 

– każdy człowiek urodzony na terenie danego państwa staje się automatycznie 
jego obywatelem. Zamiast kary śmierci otrzymał karę dożywotniego pozbawie-
nia wolności. Po straceniu przywódców powstania rozpoczął się w Irlandii czas 
terroru13. Nie tylko sądy wojenne wydawały wyroki na uczestników powstania. 
Mnożyły się wypadki zastrzelenia pod pretekstem próby ucieczki. Wystarczyło 
być Irlandczykiem, aby stracić życie z rąk brytyjskich żołnierzy. Mimo wszyst-
kich negatywnych konsekwencji powstania wielkanocnego stało się ono po-
czątkiem końca brytyjskich rządów na Wyspie.

Działalność polityczna de Valery (1917 -1937)

Daty graniczne tego punktu to z jednej strony wyjście de Valery na wol-
ność i początek intensywnej działalności politycznej, a z drugiej uchwalenie 
Konstytucji Republiki Irlandii, które stanowi swoiste ukoronowanie jego dzia-
łalności politycznej. W 1917 roku de Valera na mocy amnestii został zwol-
niony z więzienia i stanął na czele Sinn Fein. Rok później, już po zakończeniu 
działań wojennych, odbyły się wybory do Izby Gmin, podczas których partia 
de Valery zdeklasowała Irlandzką Partię Parlamentarną. Sinn Fein uzyskało  
73 mandaty poselskie, a zwolennicy rządów krajowych, pod wodzą Johna Dil-
lona – następcy zmarłego Johna Redmonda, jedynie 6 mandatów. Nowi po-
słowie z partii Sinn Fein nie zamierzali udać się do Londynu. Poza tym około 
połowy z nich, w tym ich przywódca, przebywało  w więzieniach. Sinn Fein 
przyjęła wtedy za swoją zasadę abstencjonizmu, polegającą na celowym zrezy-
gnowaniu z objęcia miejsc w organach uznawanych za reprezentujące interesy 
obcego państwa14. Drugi pobyt de Valery w więzieniu zakończył się ucieczką 
przy pomocy przemyconego w cieście klucza. Korzystając z przebrania opuścił 
Irlandię i udał się do Ameryki. Tam zebrał 5 milionów dolarów na rzecz jesz-
cze nie istniejącej Republiki Irlandii15. 

10 Tamże, s. 152.
11 Konarski 2013a, s. 125.
12 Pawłowska 2016, s. 156.
13 Konarski 2016, ss. 175-176.
14 Konarski 2013a, s. 126.
15 Praca zbiorowa 2007, s. 137; Pawłowska 2019, s. 192.
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Posłowie Sinn Fein przebywający na wolności zebrali się w Dublinie  
w styczniu 1919 roku. Swoje zebranie uznali za irlandzki parlament i powołali 
do życia rząd i prezydenta, którym został de Valera. Co ważne, obrady tego 
ciała ustawodawczego przebiegały głównie w języku irlandzkim16. Ich kroki 
zostały właściwie zignorowane przez stronę angielską, a wersalska konferencja 
pokojowa nie uznała niepodległości Irlandii. Anglicy z braku lepszych pomy-
słów dnia 22 grudnia 1920 roku uchwalili ustawę o ustroju Irlandii, sankcjo-
nując jej podział. Dokument ten dzielił Irlandię na dwie odrębne jednostki 
wchodzące w skład Wielkiej Brytanii. Po wydaniu tej ustawy zostały zarzą-
dzone wybory do obu parlamentów irlandzkich, które miały miejsce 24 maja 
1921 roku. Parlament na północy Irlandii zdominowali zwolennicy unii z An-
glią, zdobywając a 40 mandatów na 52. Natomiast na południu zdecydowaną 
większość zdobyli członkowie Sinn Fein, uzyskując 124 mandaty na 128. Były 
to wszystkie możliwe mandaty do zdobycia, ponieważ 4 miejsca w parlamencie 
były zarezerwowane w ustawie o ustroju Irlandii dla protestanckiego Trinity 
College. W tym samym mniej więcej czasie (1919 – połowa lipca 1921) poza 
działalnością polityczną toczyła się wojna partyzancka Irlandczyków z wojska-
mi brytyjskimi. Działania partyzanckie ze strony irlandzkiej koordynowała 
Irlandzka Armia Republikańska (IRA), czyli organizacja powstała z połącze-
nia Irlandzkich Ochotników i Irlandzkiej Armii Obywatelskiej. Na czele IRA 
stał Michael Collins, który współpracował z de Valerą na rzecz niepodległości  
Irlandii. Ich drogi rozeszły się pod koniec 1921 roku, w związku z podpisa-
niem 6 grudnia 1921 roku traktatu irlandzko-brytyjskiego.

 Rozmowy w sprawie porozumienia irlandzko-brytyjskiego rozpoczęły 
się pod koniec czerwca 1921 roku od korespondencji premiera Dawida Lloyda 
George’a i de Valery. Pewien niepokój przywódcy Irlandczyków budziło zapro-
szenie do rozmów na równych zasadach również premiera Irlandii Północnej, 
sir Jamesa Craiga. Zaproszenie to mogło być odebrane jako uznanie podziało 
wyspy, więc godziło w jej integralność, która była jedną z naczelnych zasad 
polityki de Valery. Podobnie pojawiała się kwestia neutralności Irlandii17. Jed-
nak propozycja rozmów pokojowych przychodziła w odpowiednim momencie, 
gdyż irlandzcy przywódcy zdawali sobie sprawę, że wojna partyzancka długo 
nie potrwa, że siły są nierówne i że IRA długo nie da rady się bronić. Poza 
tym siły irlandzkie atakowały tylko mundurowych lub konfidentów, a siły bry-
tyjskie nie miały żadnych oporów, żeby atakować cywilów, czego dowodem 

16 Konarski 2013a, s. 127.
17 Abramczyk 2008, ss. 103-104; Jankowska 2013.
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jest m.in. atak na Croke Park w Dublinie podczas piłkarskich rozgrywek pod 
pretekstem poszukiwania członków IRA. Ofiar śmiertelnych tego ataku było 
dwanaście, w tym jedno dziecko. Żadna z ofiar nie miała nic wspólnego z IRA.

W październiku 1921 roku na rozmowy do Londynu udała się delegacja 
irlandzka, w której nie było de Valery. Delegacji przewodził Griffith. Roz-
mowy były burzliwe. W końcu Lloyd George przedstawiając kolejne ustęp-
stwa na rzecz Irlandczyków postawił ultimatum natychmiastowego podpisania 
traktatu. Delegaci irlandzcy ugięli się i podpisali 6 grudnia 1921 roku traktat. 
Irlandia otrzymała status dominium brytyjskiego. Wolne Państwo Irlandzkie 
składało się z 26 hrabstw, a przedstawicielem króla w Irlandii miał być gene-
ralny gubernator. Dokument ten sankcjonował podział polityczny Wyspy oraz 
wprowadził podział narodu irlandzkiego i jego liderów, dotąd zjednoczonych 
we wspólnej walce o niepodległość Irlandii18. Przyjęcie warunków brytyjskich 
i podpisanie traktatu irlandzko – brytyjskiego spowodowało wybuch wojny 
domowej na Wyspie19. De Valera stanął po stronie ruchu oporu, który zo-
stał jednak złamany przez zwolenników traktatu. Założył partię Fianna Fail, 
która po niedługim czasie stała się największą partią w Irlandii. W 1927 roku 
de Valera złożył przysięgę na Koronę Brytyjską, co było konieczne, aby mógł 
zasiąść w ławach parlamentu Wolnego Państwa Irlandzkiego. W 1932 roku 
objął stanowisko premiera20, który to urząd pełnił do 1948 roku. Ponownie 
objął ten urząd w 1951 roku i po raz trzeci w 1957 roku. Natomiast w latach 
1959 – 1973 sprawował urząd prezydenta Republiki Irlandii. Przede wszyst-
kim jednak, w 1937 roku doprowadził do uchwalenia konstytucji Irlandii.

Katolicyzm w Irlandii

Dla większości z nas skojarzenie Irlandia i katolicyzm wydaje się oczy-
wiste. Symbolem tego związku jest, rzecz jasna, św. Patryk – biskup i apostoł 
Irlandii oraz tamtejszy misjonarz i organizator życia religijnego. Niewątpliwie, 
podobnie jak w historii Polski, tak i w historii Irlandii religia rzymskokatolicka 
odgrywała znaczącą rolę. Znakiem tego jest fakt, że to właśnie z Kościoła ka-
tolickiego w Irlandii pochodził opór wobec obcej dominacji. Było to związane 
od czasów reformacji z faktem, że Anglicy w większości przeszli na protestan-
tyzm – anglikanizm. 

18 Toboła-Pertkiewicz 2015, ss. 82-83.
19 Bisztyga 2007, s. 126.
20 Chałasiński 1977, s. 11.
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Św. Patryk uznawany jest za pierwszego autora dokumentów spisanych 
w Irlandii, dlatego uznaje się, że historia Irlandii zapisana w dokumentach 
zaczyna się od niego. Święty Patryk pisał w języku łacińskim, a jego dzieła są 
jedynym źródłem z czasów chrystianizacji Irlandii. Wyznawcy chrześcijaństwa, 
co prawda żyli w Irlandii przed jego przybyciem, co było spowodowane m.in. 
kontaktami handlowymi Brytanii i Galii. W roku 431 chrześcijanie byli już 
tak liczni w Irlandii, że papież powołał dla nich biskupa21.

Wyjątkowość chrześcijańskiej Irlandii polega na tym, że jest jedynym kra-
jem w Europy Zachodniej, który nie miał męczenników z czasów swej chry-
stianizacji. Inny element jej wyjątkowości to zjawisko nazywane „zielonym 
męczeństwem”, o którym jest mowa w najwcześniejszym kazaniu napisanym 
w języku narodowym. Autor pisze w nim o teorii trzech rodzajów męczeństwa, 
obok białego i czerwonego wymienia zielone. A dokładniej pisze tak: „Is i an 
ban-martra do dhuine, arl Ian scara,s, ar son De, re gach rud a charas (Jest 
białe męczeństwo dla człowieka, co miłuje dla Boga; jest zielone męczeństwo 
dla tego, kto postem i pracą czyni swą pokutę)”22.

Dla katolicyzmu w Irlandii i kształtowanie się poglądów de Valery szcze-
gólnie ważny jest czas od połowy XIX wieku do połowy XX wieku. Tak pisze 
o nim o. David Sullivan, były rektor seminarium duchownego Zgromadzenia 
Misjonarzy Afryki w Lublinie:

Historycy podkreślają, że okres 1850-1960, czyli klasyczna epoka „ka-
tolickiej Irlandii”, był w historii kraju wyjątkowy. Po Wielkim Głodzie, 
który panował w latach czterdziestych XIX wieku, cały naród był zała-
many. Tylko Kościół cieszył się wówczas wielkim autorytetem. Powstał 
wówczas nowy styl: silny Kościół rzymski, bogaty w powołania, budu-
jący wiele kościołów; z wiernymi, którzy prawie wszyscy chodzili na 
niedzielną Mszę świętą. (…) Kościół irlandzki tamtego okresu stanowił 
bowiem wyjątek w Europie. Irlandczycy byli pobożniejsi od przecięt-
nych Europejczyków23.

Jak ważną rolę katolicyzm odgrywał w Irlandii w Czasach de Valery 
i dlaczego tak mocno wpłynął na proces budowania jej niepodległości 
świadczą słowa wspomnianego powyżej o. Davida Sullivana:

W „starej” Irlandii bycie katolikiem było znakiem tożsamości narodo-
wej. Irlandia odzyskała niepodległość dopiero w roku 1922. Irlandczycy 

21 Moody i Martin 1998.
22 Tamże.
23 Sullivan 2002.
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mówili po angielsku, byli o wiele biedniejsi i słabsi od Brytyjczyków,  
a jednak pragnęli pokazać, że zachowują odrębność. W tym kontekście 
wiara katolicka odgrywała rolę znaku tożsamości Irlandczyków. Irlan-
dia Północna powstała w 1922 roku jako „protestanckie państwo dla 
narodu protestanckiego”. A skoro 95 proc. mieszkańców Republiki  
Irlandzkiej należało do Kościoła katolickiego, Republika stała się  
w pewnym sensie państwem katolickim dla narodu katolickiego24.

O sile rzymskiego katolicyzmu w Irlandii świadczą dane podane przez  
J. Gitlina. Według zebranych przez niego informacji w Irlandii na przełomie 
lat 40. i 50. XX wieku jeden kapłan rzymskokatolicki przypadał na 500 miesz-
kańców25. Z tego wniosek, że Irlandia miała wtedy około 7 tysięcy kapłanów. 
Jest to też czas kiedy to Irlandia dała Kościołowi rzymskokatolickiemu naj-
większą ilość misjonarzy. To wtedy w świadomości wielu osób zakorzenił się 
symbol Irlandczyka w postaci kapłana diecezjalnego lub zakonnika26.

Pośród wielu zadań, które stawiał sobie de Valera, jednym z najważ-
niejszych, jeśli nie najważniejszym, była katolicka Irlandia. Wiele razy mówił  
o tym, że niepodległość nie tyle ma służyć wolności, ale uczynieniu z Irlandii 
Państwa Bożego na ziemi.  Katolicyzm był niezwykle ważny dla de Valery,  
o czym świadczą różne fakty z jego życia. Według pewnych przekazów, przed 
rozpoczęciem studiów uniwersyteckich rozważał wstąpienie do seminarium 
duchownego. Był nawet już bliski podjęcie tej decyzji, jednak możliwość kon-
tynuacji nauki w matematyce przeważyła. Mimo, że nie został kapłanem to 
katolicyzm odgrywał ważną rolę nie tylko w jego życiu prywatnym, ale także 
i publicznym27. Sam będąc katolikiem chętnie dobierał sobie na współpra-
cowników innych katolików, i to w dodatku gorliwych. Był zdecydowanym 
zwolennikiem tezy, że skoro większość społeczeństwa w danym kraju jest wy-
znawcami katolicyzmu to i prawa rządzące danym państwem winny być zgod-
ne z religią wyznawaną przez większość obywateli. Możemy śmiało założyć, 
że de Valera podpisałby się obiema rękami pod słowami jednego ze swoich 
ministrów, Seana T. Kelly’ego, który zapytany o program swojej partii po zwy-
cięskich dla niej wyborach z 1932 roku, powiedział: „Program Fiana Fail jest 
tożsamy z programem ojca świętego Piusa XI”28. 

24 Sullivan 2002.
25 Gitlin 1961, s. 315.
26 Toboła – Pertkiewicz 2015, s. 193.
27 Tamże, s. 190.
28 Toboła – Pertkiewicz 2015, s. 191.



83

IRLANDIA - WIZJA EAMONA DE VALERY

Podobnie widział program swojej partii de Valera mówiąc o nim:

Wierzymy w prawo ludzi do wyboru swego Rządu i w ostateczności do 
określenia wszystkich zagadnień polityki narodowej. Wierzymy w za-
pewnienie jednostce najpełniejszej wolności zgodnej z prawami innych 
obywateli i ogólnym dobrobytem. Szanujemy godność osoby ludzkiej  
i niepodważalne miejsce rodziny jako podstawowej komórki społecznej. 
Traktujemy Państwo jako przeznaczone dla jednostki, nie zaś jednostkę 
dla Państwa. Wierzymy w prawo do prywatnej własności (…) Wierzy-
my w prywatną inicjatywę i prywatną przedsiębiorczość uzupełnione 
tam, gdzie jest to niezbędne, przez wysiłki Państwa (…) prowadzące ku 
dobremu samopoczuciu społeczeństwa jako całości29.

Szczególną okazją do odwoływania się do katolickiego dziedzictwa Irlan-
dii jest Dzień Świętego Patryka będący irlandzkim świętem narodowym i reli-
gijnym. Obchodzony jest 17 marca, ponieważ tego dnia przypada liturgiczne 
wspomnienie św. Patryka - patrona Irlandii. Tego dnia często publicznie głos 
zabierał de Valera odnosząc się do katolickiego dziedzictwa Irlandii oraz wska-
zując na teraźniejszość. M.in. w 1935 roku w Nowym Jorku z okazji Dnia  
św. Patryka powiedział:

Od czasów przybycie świętego Patryka przed piętnastoma wiekami  
Irlandia była chrześcijańskim i katolickim narodem. Wszystkie niecne 
próby zmuszania jej do poniechania swej wierności podejmowane na 
przestrzeni wielu stuleci nie zachwiały jej wiary. Pozostała katolickim 
narodem30.

Z katolicyzmu, wyznawanego przez de Valerę i większość społeczeństwa 
miał wynikać fakt, że celem państwa irlandzkiego nie tyle jest materialny do-
brobyt, co życie uczciwe, życie zgodne z Bożymi przykazaniami. Mocno to 
wybrzmiało w jego przemówieniu na Dzień św. Patryka w 1943 roku. Mówił 
wtedy m.in.:

Zrobimy z Irlandii dom dla ludzi, którzy cenią sobie dobrobyt material-
ny tylko jako podstawę dla rzetelnego i prawego życia, Irlandię dla ludzi, 
którzy zadowalają się małym i poświęcają swój wolny czas sprawom du-
chowym. Chcemy, żeby był to kraj przyjemnych domostw, gdzie pola  
i wioski kwitną pracowitością, gdzie zdrowe dzieci bawią się i gra-
ją, gdzie młodzież pracuje i hartuje się przez sport, gdzie dziewczęta 
śmieją się wieczorami. Kraj, który daje mądrej starości miejsce przy 

29 Konarski 2001, s. 221.
30 Ruczaj 2002, s. 150.
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wieczornym ognisku. Irlandia ma stać się domem dla ludzi, którzy żyją 
tak, jak bóg chce i życzy sobie, by ludzie żyli31.

Podobnie de Valera mówił w swoim przemówieniu z okazji pięćdziesiątej 
rocznicy powstania wielkanocnego, dnia 10 kwietnia 1966 roku:

Wolność polityczna sama w sobie nie była celem ostatecznym. Była 
raczej warunkiem umożliwiającym powolne budowanie wspólnoty,  
w której nieustannie przybywa członków, wyzbytych palących trosk 
natury gospodarczej, mających swobodę poświęcenia się pielęgnowa-
niu spraw umysłu i ducha oraz radujących się pełnią szczęścia. Wzo-
rem poprzednich stuleci nasz naród może ponownie stać się wielkim 
ośrodkiem intelektualnym i misjonarskim, który z taką samą satysfak-
cją będzie głosił wszem i wobec prawdę zarówno o Bożym Objawieniu,  
jak i o najdojrzalszych owocach wiedzy świeckiej32.

Wizja katolickiej Irlandii obficie czerpała z katolickiej nauki społecz-
nej, m.in. ze społecznych encyklik kolejnych papieży: Leona XIII (Immortale 
Dei - O państwie chrześcijańskim, z 1885 r. i Rerum novarum – O kwestii 
robotniczej, z 1891 r.), Piusa XI (Quadregesimo Anno  - O odnowieniu ustro-
ju społecznego i o udoskonaleniu go według normy prawa ewangelii w 40 
rocznicę encykliki Rerum novarum, z 1931 r.) i Piusa XII (Summi Pontificatus –  
O solidarności ludzkiej i państwie totalitarnym, z 1939 r.). Wizja ta mocno 
zderzyła się z rzeczywistością powojenną i została wystawiona na poważną pró-
bę. Irlandii długo udawało się zachować wykładnię katolicką ustawodawstwa 
irlandzkiego, ale nic nie trwa wiecznie. Wspomniany już wcześniej o. David 
Sullivan, tak zapamiętał Irlandię z czasów de Valery i jego działań na rzecz jej 
katolickiej wizji:

W latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych, kiedy wy-
chowywałem się w Dublinie, Irlandia bez wątpienia była krajem kato-
lickim. Prawie wszyscy ludzie chodzili w niedzielę do kościoła, w każdą 
sobotę przed konfesjonałami czekały kolejki penitentów, pełne były 
seminaria, a wpływ Kościoła wiele znaczył zarówno w sprawach poli-
tycznych, jak i moralnych czy kulturowych. 
Tamta Irlandia była odizolowaną wyspą na krańcach Europy. Była 
biednym krajem rolniczym, raczej zamkniętym w sobie i mającym 
poczucie niższości wobec innych narodów. Przynależność do Kościoła 
i posłuszeństwo jego nakazom kościelnym stanowiły integralną część 
ówczesnej kultury. Konstytucja, ogłoszona w 1937 r., była przepojona 

31 Olsson i Sjogren 1974, s. 177.
32 Praca zbiorowa 2007, ss. 138-139.
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nauką społeczną Kościoła, i chociaż państwo nie było według niej pań-
stwem katolickim, jeszcze do lat siedemdziesiątych Kościół oficjalnie 
cieszył się pozycją uprzywilejowaną.
Wpływ Kościoła był zatem silny we wszystkich dziedzinach życia,  
a szczególnie w życiu rodzinnym. Sam Kościół podchodził z podejrz-
liwością do państwa, jeśli chciało ono ingerować w tę dziedzinę. Ist-
niał zakaz rozwodów, aborcji, sprzedaży środków antykoncepcyjnych33.  
Irlandzki Kościół był autorytarny. Wpływ hierarchii w kwestiach mo-
ralnych był powszechnie przyjmowany. Biskupi nauczali i dawali wska-
zówki, a wierni je wypełniali34.

Według Toboły – Pertkiewicza de Valera, kiedy umierał w roku 1975, 
zostawiał Irlandię, w której obowiązywało katolickie prawo. Po czasie widać,  
że większość rozwiązań inspirowanych katolicyzmem nie przetrwała próby cza-
su i dziś ich już nie ma35. 

Katolickość, która jeszcze pozostała w irlandzkim prawodawstwie wypły-
wa z irlandzkiej konstytucji, o której papież Pius XII w połowie lat 50. XX 
wieku powiedział:

Wasza konstytucja została stworzona jako narzędzie Rozwagi, Spra-
wiedliwości i Miłosierdzia w służbie społeczeństwa, które w przeciągu 
swojej długiej chrześcijańskiej historii nigdy nie zwątpiło w duchowe 
oraz doczesne implikacje tego wspólnego dobra, i które nadal pragnie 
do niego dążyć przez modlitwę, trud a często przez bohaterską ofiarę 
jego dzieci36.

O wadze katolicyzmu w życiu osobistym de Valery świadczy jego ostatnia 
wola, kiedy to przed swoją śmiercią nakazał, aby pochowano go w habicie 
karmelitańskiego mnicha37.

Kultura celtycka i język irlandzki

Lata osiemdziesiąte XIX wieku to czas nazywany celtyckim odrodzeniem. 
W 1893 roku powstaje Liga Gaelicka (Liga Celtycka) stawiająca sobie za cel 
ratowanie tradycyjnej kultury irlandzkiej i odnowę języka gaelickiego. Powsta-
wały publikacje nt. historii narodu, jego kultury i języka. Powoływano różnego 
rodzaju stowarzyszenia promujące to odrodzenie np. Gaelickie Stowarzyszenie 

33 Menkes 2009, ss. 148-149.a
34 Sullivan 2002.
35 Toboła – Pertkiewicz 2015, s. 193.
36 Ruczaj 2002, s. 145.
37 Tamże, s. 151.
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Atletyczne. Mimo szczerych chęci Irlandczycy pozostali przy bardziej praktycz-
nym języku angielskim, choć kwestia języka narodowego cały czas wyróżniała 
dążenia Irlandczyków do niepodległości. Cały ten ruch, nazywany także Cel-
tic Revival, wywarł ogromny wpływ na de Valerę, który zadania tego ruchu 

– pogłębienie świadomości narodowej Irlandczyków i pomocne w tym dzie-
le odrodzenie kultury celtyckiej oraz nauka języka irlandzkiego, jako wyraz 
odrębności Irlandii od Brytyjczyków – uczynił swoim programem życiowym  
i politycznym. 

Swoiste „credo” jeżeli chodzi o swój stosunek do języka irlandzkiego za-
warł w swoim przemówieniu z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania wielka-
nocnego, dnia 10 kwietnia 1966 roku. Powiedział wtedy:

Nic nie ma tak doniosłego znaczenia dla realizacji naszych dążeń jak 
język. To zasadnicza właściwość określająca narodowość – ucieleśnie-
nie, jak dalece to możliwe, narodowego charakteru i najściślejsza więź 
łącząca ludzi. Żaden spośród narodów, które władają odrębnym języ-
kiem, nie przejawia ochoczej skłonności do porzucenia go. Na przykład 
narody Danii, Holandii i Norwegii uczą się i znają dobrze jeden lub 
więcej języków obcych – podobnie i my powinniśmy je znać, gdyż jest 
to przydatne w komunikowaniu ze światem, handlu i w kontaktach 
kulturowych; jednakże narody te nigdy nie porzucają swojego ojczy-
stego języka, języka ich przodków, języka, który chroni pamięć o ich 
przeszłości. Wiedzą one, że bez tego utonęłyby w bezkształtnym ko-
smopolityzmie – bez przeszłości i rozpoznawalnej przyszłości. Jeżeli na-
sze pokolenie chce uniknąć takiego losu, to  musimy pielęgnować nasz 
język, aby wciąż był żywy. Będzie to zmartwychwstaniem mężczyzn  
i kobiet roku 1916. Czyż nie okazałoby się to zmartwychwstaniem mło-
dych mężczyzn i kobiet roku 1966?38.

Język irlandzki był i jest symbolem niepodległej Irlandii, choć jego rola 
w walce o niepodległość była niewielka. Jednak wielkie marzenie de Valery  
o języku irlandzkim jako języku codziennym na wyspie pozostało niezrealizo-
wane. Irlandczycy przedłożyli pragmatyzm nad idealizm i w większości posłu-
gują się językiem angielskim. Marzenie o Zielonej Wyspie, na której wszędzie 
rozbrzmiewa język irlandzki nie spełniło się39. Trzeba jednak zauważyć, że ję-
zyk irlandzki nie jest językiem martwym. W Irlandii mamy region nazywany 
przez samych Irlandczyków Gaeltacht. Jest to obszar, na którym język irlandz-
ki jest w powszechnym użyciu, używany jest przez mieszkańców w mowie co-
dziennej. Poza tym również na tym obszarze silna jest tradycyjna irlandzka 

38 Praca zbiorowa 2007, s. 139.
39 Konarski 2017, s. 154.
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kultura. Obszar ten stanowią tereny w południowej i zachodniej części wyspy. 
Przede wszystkim dotyczy to 6 hrabstw: Cork, Donegal, Galway, Kerry, Mayo 
i Waterford. Hrabstwa Cork, Kerry i Waterford leżą w prowincji Munster. 
Hrabstwa Galway i Mayo leżą w prowincji Connacht. Natomiast hrabstwo 
Donegal należy do prowincji Ulster.

Poza tym język irlandzki, choć nie jest w powszechnym użyciu, to stano-
wi pierwszy urzędowy język w państwie. Jest to gwarantowane w konstytucji 
z 1937 roku. Artykuł 8, punkt 1 wspomnianego dokumentu określa wyraźnie, 
że „Język irlandzki jako język narodowy, jest pierwszym językiem urzędowym”. 
Poza tym język gaelicki jest obowiązkowym elementem edukacji szkolnej; wy-
stępuje w znakach drogowych. W tym języku prowadzone są programy edu-
kacyjne w mediach państwowych. Jego znajomość wymagana jest od pracow-
ników służby cywilnej (np. pracowników poczty, inspektorów podatkowych, 
czy urzędników administracji lokalnej), czy kandydatów na wyższe uczelnie. 
Ważną rolę znajomości języka podkreśla również artykuł 18, ustęp 7, punkt 
1, pod punkt i Konstytucji Irlandii – „Przed każdymi wyborami powszech-
nymi członków Seanad Éireann wybieranych z list kandydatów sporządza się, 
w sposób określony w ustawie, pięć list kandydatów, zawierających nazwiska 
osób posiadających wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu następują-
cych dziedzin i zawodów: i.  języka i kultury narodowej, literatury, sztuki, 
edukacji oraz innych dziedzin, które zgodnie z ustawą mogą zostać określone 
dla potrzeb tej listy;”. Pierwsza lista obejmuje kandydatów z dziedziny języka  
i kultury narodowej.

Natomiast swoistym pośmiertnym sukcesem de Valery było działanie 
rządu Irlandii, który doprowadził do uznania języka irlandzkiego za jeden  
z języków urzędowych Unii Europejskiej.

Konstytucja z 1937 roku

Konstytucja Republiki Irlandzkiej z 1937 roku uchodzi za największe 
osiągnięcie polityczne Eamona de Valery. Ten dokument został zrodzony  
z wcześniejszych inspiracji i doświadczeń de Valery. Zawiera życiowe i poli-
tyczne credo. Zresztą dokument ten niejednokrotnie nazywany był konstytu-
cją de Valery, podkreślając jego wkład w powstanie tego aktu prawnego40.

Każda konstytucja jest ustawą o nadrzędnym charakterze, a co za tym 
idzie stanowi fundament organizacji danego państwa. W historii konstytucje 

40 Konarski 2013, s. 132. 
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powstawały, aby bronić obywatela przed samowolą władcy. Idąc właśnie tym 
tropem, irlandzka konstytucja wyrasta z przekonania, że ten akt prawny ma za za-
danie bronić jednostki i jej naturalnych praw oraz uniwersalnych wartości etycz-
nych. Jest to dokument, który nie przypisuje sobie roli Boga, ale uznaje, że wieczne  
i nienaruszalne prawo ją ogranicza41. Ustrój Irlandii miał być oparty na dwóch 
filarach: tomistyczna koncepcja prawa naturalnego i praktycznie wykorzystane 
zasady zawarte w społecznych encyklikach Leona XIII i Piusa XI42. Widać to 
choćby w artykule 18 i 19 konstytucji odwołującym się do idei korporacjoni-
zmu, którą popierał Pius XI w swojej encyklice Quadregesimo anno43.

Jak już wcześniej zostało wspomniane de Valera i jego współpracownicy 
inspirowali się katolicką nauką społeczną. Warto w tym kontekście przywołać 
słowa dwóch papieży, zapewne dobrze znane twórcom irlandzkiej konstytucji. 
Na początek słowa Leona XIII – „Jest prawda dowiedzioną, iż nigdy nie zna-
leziono lepszego sposobu ustanowienia i urządzenia państwa nad ten, który 
po prostu z nauki ewangelicznej wypływa”44. Następnie Piusa XI – „Godność 
Jego (tj. Jezusa Chrystusa) królewska tego się domaga, aby wszystkie stosunki  
w państwie układały się na podstawie przykazań Bożych i zasad chrześcijań-
skich tak w wydawaniu praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak i w wychowa-
niu i wykształceniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów”45.

Prace nad konstytucją rozpoczęły się w 1935 roku i trwały niecałe dwa 
lata. Podczas prac nad konstytucją de Valera wielokrotnie konsultował się ze 
swoimi bliskimi przyjaciółmi. Warto wspomnieć tu trzy osoby: John Mac Qu-
aid – późniejszy arcybiskup Dublinu; Edward Cahill – jezuita i twórca Akcji 
Katolickiej w Irlandii oraz Paschal Robinson – nuncjusz apostolski w Irlandii46.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na preambułę irlandzkiej 
konstytucji:

W imię Trójcy Przenajświętszej, od Której pochodzi wszelka władza,  
i do Której muszą być skierowane – jako cel ostateczny – wszelkie 
ludzkie uczynki i działania państwowe, My, lud Éire, pokornie uznając 
wszelkie nasze obowiązki wobec naszego Świętego Pana, Jezusa Chry-
stusa, Który wspomagał naszych ojców przez wieki próby, z wdzięcz-
nością pamiętając ich heroiczną i nieustanną walkę o odzyskanie przez 
nasz Naród należnej mu niepodległości, oraz dążąc do działań na rzecz 

41 Ruczaj 2002, s. 145.
42 Tamże, s. 152.
43 Tamże, ss. 153-154.
44 Leon XIII 1885.
45 Pius XI 1925.
46 Ruczaj 2002, s. 152.
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dobra wspólnego, poprzez stosowanie w praktyce Rozwagi, Sprawiedli-
wości i Miłosierdzia, w taki sposób, aby zapewnić godność i wolność 
jednostce, wprowadzić zasady porządku społecznego, przywrócić jed-
ność naszego kraju i dojść do zgody z innymi narodami, niniejszym 
uchwalamy, ogłaszamy i nadajemy sobie tę Konstytucję.

Preambuła konstytucji jest o tyle ważna, że będąc wstępem do najważ-
niejszego dokumentu w danym państwie zawiera w sobie cele, któremu wy-
danie tego dokumentu ma służyć. W preambule odbije się cały charakter 
dokumentu47.

Poza preambułą najważniejsze artykuły konstytucji zawierające wizję de 
Valery inspirowane katolicką nauką społeczną dotycząca praw naturalnych. 
Chodzi o artykuły 41 - 44, czyli tzw. Prawa podstawowe - rodzina, edukacja, 
własność prywatna i religia.

Artykuł 41 Konstytucji tak określa rolę rodziny w relacji do państwa – 
„Państwo uznaje rodzinę za pierwotnie naturalną i podstawową grupę społecz-
ną oraz za instytucję moralną, posiadającą niezbywalne i nienaruszalne prawa, 
uprzednie i nadrzędne wobec wszystkich praw ustanowionych. W związku  
z tym, państwo zapewnia ochronę rodziny w jej tworzeniu i autorytecie, jako 
niezbędnej podstawy porządku społecznego, koniecznej dla dobra Narodu  
i państwa”. Mówiąc wprost Państwo uznaje rodzinę za grupę społeczną obda-
rzoną prawami wcześniejszymi i nadrzędnymi wobec wszelkich praw stano-
wionych, również tych stanowionych przez Państwo. Rodzina jest wartością 
niezbędną dla Państwa, która ma obowiązek chronić rodzinę. Poza tym w pier-
wotnej wersji konstytucji w ustępie trzecim zawarty był zakaz rozwodów jako 
uderzających w rodzinę, czyli w fundamenty społeczeństwa. Zakaz ten został 
zniesiony w referendum w 1995 r.48

Artykuł 42 Konstytucji mówiący o edukacji również odwołuje się do 
rodziny jako grupy społecznej obdarzonej prawami wcześniejszymi i nad-
rzędnymi wobec wszelkich praw stanowionych. Edukacja jest nie tylko pra-
wem, ale i obowiązkiem rodziny. Prawodawca widzi to tak – „Państwo uznaje,  
że pierwotnym i naturalnym wychowawcą dziecka jest rodzina, i gwarantuje re-
spektowanie niezbywalnego prawa i obowiązku rodziców do zapewnienia swo-
im dzieciom, w miarę możliwości, edukacji religijnej i moralnej, intelektualnej,  
fizycznej oraz społecznej. Rodzicom przysługuje swoboda zapewnienia edukacji  
w swych domach, w szkołach prywatnych, w szkołach utworzonych przez 

47 Ruczaj 2002, s. 153.
48 Tamże, ss. 155-156.
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państwo lub przez nie uznanych”. Państwo rezerwowało sobie możliwość in-
gerencji w dziedzinę edukacji, zastępując rodzinę, jedynie w wyjątkowych 
sytuacjach49.

W artykule 43 mowa jest o własności prywatnej. W artykule tym, podob-
nie jak 45 mówiącym o polityce społecznej, szczególnie widoczne są inspiracje 
płynące z katolickiej nauki społecznej. Odnosząc się do własności prywatnej 
ustawodawca pisze tak – „Państwo uznaje, że człowiek w swojej rozumno-
ści, ma naturalne prawo, uprzednie wobec prawa stanowionego, do prywatnej 
własności dóbr zewnętrznych. Państwo zobowiązuje się nie uchwalać żadnej 
ustawy próbującej obalić prawo do prywatnej własności, ogólne prawo do 
przenoszenia, zapisywania w testamencie oraz dziedziczenia własności”. Usta-
wodawca poszedł za myślą papieży Leona XIII i Piusa XI, że prawo do własno-
ści zostało dane człowiekowi przez Stwórcę. Poza tym człowiek jest starszy niż 
państwo, dlatego to prawo człowieka jest niezbywalne. Jednak katolicka nauka 
społeczna nie zapominała o trosce o najuboższych. Idąc za tą troską konstytu-
cja wskazuje, że prawo do własności prywatnej powinno być regulowane przez 
zasady sprawiedliwości społecznej.

Ostatni omawiany w tym tekście artykuł konstytucji to artykuł nr 44 mó-
wiący o religii. Prace z nim związane były najtrudniejsze, a efekt końcowy jest 
wynikiem kompromisu między potwierdzeniem katolickości Irlandii i szcze-
gólnej roli Kościoła katolickiego, a unikaniem drażnienia Irlandii Północnej, 
gdyż twórcy konstytucji mieli nadzieję na zjednoczenie Irlandii. Owocem tego 
kompromisu była m.in. rezygnacja de Valery z umieszczenia w tym artykule 
następujących słów – „Państwo jest świadome, że prawdziwą religią jest ta, 
którą osobiście założył nasz Boski Pan, Jezus Chrystus, a którą powierzył On 
swemu Kościołowi, aby ją ochraniał i rozszerzał, jako strażnik i interpretator 
moralności. Ponadto Państwo jest świadome, że Kościołem Chrystusowym 
jest Kościół Katolicki”50.

Artykuł 44 składa się z 2 ustępów. Ustęp 1 składa się z dwóch zdań,  
a ustęp 2 z 6 punktów. Pierwotnie ustęp 1 składał się z 3 punktów. Punk-
ty 2 i 3 ustępu 1 zostały usunięte Piątą poprawką do Konstytucji z dnia  
5 stycznia 1973 roku. Poprawka ta została poddana ogólnonarodowemu refe-
rendum w grudniu 1972 roku, w którym wzięło udział 50% uprawnionych 
do głosowania51.

49 Tamże, s. 156.
50 Tamże, s. 160.
51 Tamże, s. 161.
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Kiedyś punkt 1 ustępu 1, a dziś po prostu ustęp 1 brzmi – „Państwo uzna-
je, iż publiczne oddawanie czci i hołdu jest należne Bogu Wszechmocnemu. 
Otacza Jego Imię czcią i szacunkiem oraz poważa religię”.

Usunięty punkt 2 ustępu 1 brzmiał – „Państwo rozpoznaję specjalną 
pozycję Świętego Powszechnego Apostolskiego Kościoła Rzymskiego jako 
strażnika Wiary wyznawanej przez większość obywateli”. Zdanie to było po-
twierdzeniem ówczesnej rzeczywistości irlandzkiej, a nie deklaracją stworzenia 
państwa wyznaniowego, co zarzucano de Valerze52.

Natomiast usunięty punkt 3 ustępu 1 brzmiał – „Państwo uznaje rów-
nież Kościół Irlandii, Prezbiteriański Kościół w Irlandii, Kościół Metodystów  
w Irlandii, jak również Kongregację Żydowską oraz wszystkie inne grupy re-
ligijne istniejące w Irlandii w dniu wejścia w życie tej Konstytucji”. Zdanie to 
pokazuje, że twórcy Konstytucji kierowali się jak najlepiej pojętą tolerancją 
religijną. Zresztą ustęp 2 artykułu 44 gwarantuje wolność sumienia i wyznania 
oraz zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu wyznawanej religii. Poza 
tym reguluje kwestie szkolnictwa religijnego różnych wyznań oraz przestrzenie 
współpracy państwa i związków wyznaniowych. 

Konstytucja Irlandii została uchwalona przez naród dnia 1 lipca 1937 
roku w referendum. Za konstytucją głosowało 56,5% uprawnionych53. Weszła 
w życie dnia 29 grudnia 1937 roku. Konstytucji Irlandii przyświecają dwa cele, 
o których mówi dewiza umieszczona na końcu tego dokumentu – „Na Chwałę 
Pana Boga i Honor Irlandii”.

Podsumowanie

Wizja irlandzkiego republikanizmu de Valery i jego partii Fianna Fail 
łączyła trzy rzeczywistości: szacunek dla demokracji, dość liberalne poglądy  
w sferze ekonomii oraz konserwatyzm w podejściu do zagadnień etyki54.

Jaka była wymarzona Irlandia de Valery? Mówi nam o tym przede wszyst-
kim artykuł 5 konstytucji Irlandii, której był współautorem - choć w pewnych 
sytuacjach jest ona także efektem kompromisów, na które musiał się zgodzić 

- „Irlandia jest państwem suwerennym, niepodległym i demokratycznym”55. 
Co składało się na jego wizję? Po pierwsze, widział Irlandię jako kraj wol-

nych ludzi; jako kraj niepodległy i suwerenny. De Valera łączył zdecydowany 

52 Tamże, s. 159.
53 Tamże, s. 161.
54 Tamże, s. 153.
55 Bisztyga 2007, s. 137.
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sprzeciw wobec jakichkolwiek prób „anglicyzacji” Irlandii z głęboką tęsknotą 
za jej gaelicką przeszłością Niepodległość i suwerenność państwa miała być 
gwarancją wolności jednostki, człowieka. Państwo pełni rolę służebną wzglę-
dem człowieka. Prawa człowieka, prawo naturalne jest uprzednie względem 
prawa stanowionego, także prawa stanowionego przez państwo.

Po drugie, szacunek dla kultury celtyckiej i języka irlandzkiego łączył  
z głębokim umiłowaniem katolicyzmu i Kościoła rzymskokatolickiego, któ-
ry przez wieki był nośnikiem kultury gaelickiej. Z tego też względu głów-
nym filarem Irlandii w jego wizji była wiara. Jako realista był świadom faktu,  
że społeczeństwo nie może składać się z samych świętych. I nawet najlepsza 
konstytucja nie sprawi, że jakiekolwiek ziemskie państwo będzie Civitas Dei, 
ale jednocześnie uważał za swój obowiązek wskazywać społeczeństwu ten 
ideał i prowadzić do niego obywateli56. Z tego też względu nie tylko myślał  
o katolickiej przeszłości Irlandii, ale chciał jej zapewnić katolicką teraźniejszość  
i przyszłość, stąd tak mocna inspiracja nauką społeczną Kościoła.

Po trzecie, Irlandia miała być krajem, w którym ludzie pamiętają o swo-
ich korzeniach. I tych chrześcijańskich, katolickich, i o tych celtyckich, ga-
elickich. Dlatego poza szacunkiem dla wartości chrześcijańskich tak ważna 
była dla niego znajomość historii i kultury celtyckiej oraz języka gaelickiego.  
Historia, kultura i język miały pomóc Irlandczykom w poznawaniu i trwaniu 
w swojej tożsamości.
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Bezstronność światopoglądowa 
władz publicznych na przykładzie 

Rzeczypospolitej Polskiej  
i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Abstrakt: Ustrojodawca polski zaprojektował wyraźny rozdział Kościoła od 
państwa, jednakże w o wiele bardziej przyjaznej formie niż za czasów demokra-
cji ludowej. Z kolei Konstytucja Stanów Zjednoczonych, która z woli Ojców 
Założycieli miała charakter świecki, nie dotykała tematyki religijnej - tę powie-
rzono dwóm klauzulom I poprawki. Autor poruszy zarys historyczny przebie-
gu prac nad ustawami. Zasada bezstronności nie występowała we wcześniej-
szej polskiej terminologii konstytucyjnej, a jej wprowadzenie w art. 25 ust. 2 
było wynikiem kompromisu, zamykającego spór wokół pojęcia „neutralności”. 
Bezstronność uznano za pojęcie łatwiejsze do przyjęcia. Z kolei w przypadku  
I poprawki, głównym zarzutem był brak zabezpieczenia swobód jednostki.  
W perspektywie instytucjonalnej, zasada bezstronności przejawia się w zaka-
zie ingerencji władz publicznych w sferę religijną i światopoglądową, a także  
w działalność kościołów i związków wyznaniowych. Z kolei w sferze stosunków 
publicznych bezstronność oznacza jednakową miarę traktowania wszystkich 
wspólnot religijnych. Władze nie mogą okazywać swoich sympatii czy niechęci 
wobec poszczególnych wyznań i reprezentujących je wspólnot. Autor odnie-
sie się również do problematyki praktycznej np. obecności symboli religijnych  
w miejscach publicznych zarówno w Polsce jak i w USA. 

Słowa kluczowe: Konstytucja, państwo-Kościół, bezstronność, neutralność.

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ORCID: 0000-0001-6812-4681.
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Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu będzie analiza zasady bezstronności świato-
poglądowej władz publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjedno-
czonych Ameryki. Metodologia pracy, oprócz analizy przepisów Konstytucji 
RP oraz Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki, obejmie także przegląd 
poglądów przedstawicieli doktryny prawa jak i również środowisk politolo-
gicznych, bowiem problematyka ta wykracza poza ramy nauk prawnych. Ba-
danie ma charakter ogólny i może stanowić co najwyżej wstęp do bardziej 
wnikliwych rozważań w zakresie wskazanej problematyki. Fakt, iż materię tę 
w obu przypadkach reguluje prawo konstytucyjne pokazuje doniosłość proble-
mu, a przywołane orzecznictwo ma szczególny charakter, gdyż w większości 
zostały wydane przez Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy USA. Choć 
na potrzeby artykułu wprowadzono analizę historyczno-prawną, to jego celem 
nie jest ukazanie historii prawa polskiego i krajowego, ale przede wszystkim 
ukazanie przyczyny przybrania przez normy regulujące kwestię bezstronności/
neutralności takiego, a nie innego kształtu

Uchwalenie Konstytucji RP – kontekst historyczny

W toku prac nad Konstytucją RP z 1997 r.2 ustrojodawca spotkał się  
z dużym wyzwaniem w postaci konieczności uregulowania relacji kościołów  
i związków wyznaniowych z demokratycznym państwem. 

Nie ulega wątpliwości, że Konstytucja PRL3, zgodnie z którą: „Kościół 
jest oddzielony od państwa. Zasady stosunku państwa do kościoła oraz sytu-
ację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają ustawy". Z kolei 
ust. 1 wyżej wymienionego przepisu zapewniał kościołom i innym związkom 
wyznaniowym swobodę w wykonywaniu swoich funkcji4. Z uwagi na ate-
istyczną, a nawet antyteistyczną (tj. wrogą wszelkim przejawom religijności) 
doktrynę komunizmu, konieczne było, aby system rozdziału przybrał postać 
separacji wrogiej.

O ile Konstytucja PRL regulowała materię wyznaniową w sposób ogól-
ny, o tyle nowa ustawa zasadnicza poświęciła tym regulacjom znacznie więcej 

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78,  
poz. 483 z późn. zm.
3 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. (Dz.U. z 1952 r. Nr 33,  
poz. 232) zbyt ogólnie regulowała materię wyznaniową. O relacji państwa i Kościoła stanowił 
art. 70 ust. 2 (później art. 82 ust. 2).
4 Olszówka 2016, s. 652.
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uwagi. Ustrojodawca zaprojektował wyraźny rozdział kościoła od państwa, 
który przybrał bardziej przyjazną formę niż za czasów demokracji ludowej.  
Art. 25 Konstytucji RP wprowadził zasadę równouprawnienia i autonomii ko-
ściołów i związków wyznaniowych. W ust. 2 niniejszego artykułu wskazano,  
że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność  
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, za-
pewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Co ciekawe, pojęcie bezstronności nie występowało we wcześniejszej 
terminologii konstytucyjnej, a jej wprowadzenie do Konstytucji RP było wy-
nikiem kompromisu, którego zamierzeniem było zamknięcie sporów wokół 
pojęcia „neutralności”. Większość projektów konstytucji mówiła bowiem  
o powszechnym dla europejskich państw prawa pojęciu neutralności (niekiedy 
mówi się też o nieidentyfikacji), ale przy silnych naciskach ze strony Episkopa-
tu zrezygnowano z niego5. 

Kością niezgody wokół art. 25 ust. 2 było rozróżnienie pomiędzy „otwar-
tym” i „zamkniętym” pojęciem neutralności. 

Neutralność otwarta stanowi zobowiązanie władz publicznych do bez-
stronnego zachowywania się wobec przekonań religijnych i światopoglądowych 
oraz zakaz ingerencji państwa w sprawy przekonań obywateli czy w sprawy 
wewnętrzne wspólnot religijnych6. Taka neutralność zwana niekiedy właśnie 
bezstronnością, charakteryzuje się pohamowaniem się państwa od akceptacji 
konkretnej religii bądź filozofii jako jedynie prawdziwej i nie dyskryminuje 
osób niepodzielających przekonań osób sprawujących władzę, ale jednocześnie 
respektuje uniwersalne wartości etyczne, zakorzenione w kulturze narodowej  
i chrześcijańskim dziedzictwie narodu7.

Z kolei neutralność zamknięta wiąże się z eliminacją wszelkich elementów 
sacrum z życia publicznego i zakazu uzewnętrzniania – w szczególności przez 
osoby sprawujące funkcje organów władzy publicznej – swoich przekonań re-
ligijnych w życiu publicznym. Dostrzegano tu niebezpieczeństwo dla pozycji 
religii w życiu społecznym8. Neutralność zamknięta cechuje państwa zarówno 
nieidentyfikujące się z wartościami teologicznymi, jak i odrzucające uniwer-
salne zasady etyczne bądź pozostające obojętne wobec tych zasad, co prowadzi 
do eliminacji sacrum z życia publicznego, relatywizmu czy wręcz nihilizmu 
aksjologicznego9. 

5 Garlicki 2016, s. 611.
6 Tamże.
7 Olszówka 2016, s. 666.
8 Garlicki 2016, s. 611.
9 Olszówka 2016, s. 666.
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W wyniku kompromisu konstytucyjnego pojęcie „bezstronność” uzna-
no za pojęcie łatwiejsze do przyjęcia i nieobciążone bagażem wcześniejszych 
sporów. Ten kontekst teoretycznie przemawia przeciwko traktowaniu „bez-
stronności” i „neutralności” jako synonimów, choć w praktyce taka możliwość 
wydaje się istnieć, zwłaszcza biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej neutral-
ność otwartą. Tak z resztą uważają niektórzy przedstawiciele doktryny, czasami 
zamieniając określenie „otwarta" na „tradycyjna"10. Trybunał Konstytucyjny 
nie zajmuje w swoim orzecznictwie konkretnego stanowiska przykładowo w 
wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r.11 pojęcia neutralności i bezstronności wymie-
nia łącznie, ale już w wyroku z dnia 14 grudnia 2009 r.12 wskazuje na ich od-
rębność. Wydaje się jednak, że terminów tych nie powinno się traktować jed-
noznacznie bowiem „neutralność” można rozumieć jako zachowanie bierności 
i nieangażowanie się, natomiast „bezstronność” takiej ingerencji nie wyklucza, 
tak długo, jak zachowany zostanie obiektywizm, a wspólnoty religijne będą 
traktowane jednakowo. Jeżeli przyjmie się takie stanowisko, to zmiana termi-
nu neutralność na bezstronność ma rzeczywiste znaczenie materialnoprawne 
a nie tylko językowe. Co więcej za tą tezą przemawia zasada współdziałania 
zawarta w art. 25 ust. 3 z którą taka aktywniejsza bezstronność zdaje się lepiej 
współgrać13.

Uchwalenie Konstytucji USA  
– kontekst historyczny 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych uchwalona 17 września 1787 sta-
nowi fundament amerykańskiego prawa konstytucyjnego. Na potrzeby ni-
niejszego artykułu należy zaznaczyć, że procesowi jej uchwalania towarzyszyły 
niemałe walki jej zwolenników zwanych federalistami i przeciwników - anty-
federalistów. Amerykańska ustawa zasadnicza charakteryzuje się zwięzłą for-
mą. Składa się na nią jednozdaniowa preambuła oraz siedem artykułów (sic). 
Jej treść uzupełniona została przez dwadzieścia siedem poprawek. Tak zwane 

„antyfederalistyczne” Poprawki od I do XII składające się na Deklarację Praw 
(w literaturze znana również pod nazwą Karty Praw, ang. Bill of Rights), włą-
czone do Konstytucji w 1791 r. dotyczą szeroko pojętych praw i wolności 
obywatelskich14.

10 Pietrzak 2010, s. 25–26.
11 Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz. 1629.
12 Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1702.
13 Garlicki 2016, s. 611-612.
14 Tokarczyk 2009, s. 45-47.
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Thomas Jefferson, podobnie jak inni Ojcowie Założyciele, postulował 
tzw. „mur separacji” między religią a władzą federalną. Wierzyli oni w ludzki 
rozum i nie byli zwolennikami zinstytucjonalizowanej religii, co było charak-
terystyczne dla inteligencji w wieku oświecenia. Niemniej jednak w odróżnie-
niu od dość radykalnej ideologii francuskiego oświecenia, które w przesadny, 
czy wręcz obsesyjny sposób przedstawiała ludzki rozum, w myśli anglosaskiej 
religia nie była czymś, z czym należało walczyć. Przeciwnie, Anglosasi zwraca-
li uwagę na jej pozytywny aspekt, przejawiający się w kreowaniu moralności 
członków życia społecznego i okiełznania skłonnej do nieprawości ludzkiej 
natury. Uwagę na to zwracał Benjamin Franklin pytając - „Jeśli ludzie mając 
religię, są tak podli, jak ich teraz widzimy, to jacy byliby bez niej?”. Również 
pierwsi Prezydenci Stanów Zjednoczonych poruszali tę kwestię, np. George 
Washington stwierdził, że „bez względu na wpływ, jaki na różne dziwaczne 
umysły wywiera doskonałe wykształcenie, zarówno rozsądek, jak i doświad-
czenie nie pozwalają się nam spodziewać, by moralność istniała z pominięciem 
zasad utwierdzonych religią”, natomiast John Adams głosił, iż „nasza Kon-
stytucja powstała z myślą o ludziach moralnych i religijnych. Całkowicie nie 
sprawdza się w odniesieniu do innego typu ludzi”15.

O religii wspomina artykuł VI konstytucji, który stanowi: „Wspomniani 
wyżej senatorowie i członkowie Izby Reprezentantów, członkowie ciał usta-
wodawczych poszczególnych stanów oraz wszyscy funkcjonariusze władz wy-
konawczych i sądowych, zarówno Stanów Zjednoczonych, jak też poszczegól-
nych stanów, obowiązani są złożyć przysięgę lub ślubowanie, że będą służyć 
niniejszej konstytucji” oraz „Nigdy jednak powierzenie w służbie Stanów 
Zjednoczonych jakiegoś urzędu lub funkcji publicznej nie może być uzależnio-
ne od wyznania wiary” (Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki). Warto 
zwrócić uwagę na rozróżnienie między przysięgą (ang. oath) a przyrzeczeniem 
(ang. affirmation) gdyż to pierwsze, w odróżnieniu od drugiego, posiada wy-
raźne religijne konotacje. Jednocześnie choć amerykańska ustawa zasadnicza 
zakazywała pełnienie urzędów z uwagi na wyznanie to jednak w momencie 
jej uchwalania w wielu stanach była to powszechna praktyka. Konstytucja nie 
zabroniła takiego działania w stanach, ale uniemożliwiła tej praktyki przy po-
woływaniu na stanowiska federalne16. 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych z woli Ojców Założycieli miała 
mieć charakter świecki. Problematykę relacji religia-państwo uregulowano  

15 Nowak 2012, s. 325-326.
16 Napierała 2015, s. 103.
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w I Poprawce, która weszła w życie 15 grudnia 1791 r. pod naciskami anty-
federalistów, zarzucających brak zabezpieczenia swobód jednostki na szczeblu 
konstytucyjnym. Część z nich poszukiwała również uzasadnienia dla odmo-
wy ratyfikacji Konstytucji, która ich zdaniem za bardzo wzmacniała pozycję 
rządu centralnego. Stworzenia Karty Praw postulował wspomniany wcześniej 
Thomas Jefferson. I Poprawka zakładała, że „żadna ustawa Kongresu nie może 
wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczać 
wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do spokojnych zgromadzeń lub do 
składania naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd”. Wprowadziła 
ona tym samym dwie klauzule, pierwsza, tzw. establishment clause, zakazywała 
Kongresowi stanowienia praw dotyczących religii panującej, druga natomiast 
tzw. free exercise clause uniemożliwia Kongresowi zakazywania jednostkom 
swobodnego praktykowania religii17. O ile jednak zakaz wprowadzania religii 
państwowej nie wzbudzał kontrowersji o tyle dość szybko doszło do konfliktu 
pomiędzy zasadami religijnymi a prawem stanowionym (np. w kwestii poli-
gamii, którą dopuszcza religia mormońska, a w świetle prawa amerykańskiego 
stanowi ona przestępstwo). Stąd sądownictwo amerykańskie przypisało esta-
blishment clause charakter bezwzględny, natomiast w przypadku free exercise 
clause zakłada się, że może ona ustępować innym normom, jeżeli sąd uzna ją 
za priorytetową18.

W wyraźny sposób wyróżniły się dwa obozy interpretacji klauzuli esta-
blishment clause. Po jednej stronie stali separatyści, będący zwolennikami 
twardego rozdziału państwa od Kościoła, uzasadniając swoją argumentację od-
wołaniem do „muru separacji”, czyli sformułowania użytego przez Thomasa 
Jeffersona w liście do Związku Baptystów z Danbry z 1802 roku, w którym w 
ten sposób zinterpretował I poprawkę. Po drugiej stronie znaleźli się akomo-
dacjoniści którzy opowiedzieli się za neutralnością państwa „życzliwą” religii, 
nawiązującą do literalnej wykładni normy prawnej, zgodnie z którą konstytu-
cyjny zakaz dotyczy wprowadzenia religii państwowej stricte, a nie wspierania 
religii19. Co do zasady raczej przeważyła ta druga opcja i wydaje się, że w mo-
mencie uchwalania konstytucji uważano, że szczególnie religia chrześcijańska 
powinna być rozwijana, choć rząd federalny dalej nie popierał żadnej religii, 
jednocześnie jednak nie kreował „muru separacji”, tak jak chciał tego Jefferson. 
Klauzula establishment nie stała w kontrze z umiejscowieniem chrześcijaństwa 
jako dominującej i uprzywilejowanej religii, która wywierała duży wpływ na 

17 Napierała 2013a, s. 33-36.
18 Lewicki 2014, s. 55-56.
19 Napierała 2013b, s. 31.
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kształtującą się amerykańską kulturę20. 
Co więcej, protestantyzm przybrał charakter swego rodzaju „religii oby-

watelskiej”. W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy pojawił się zwyczaj 
oddawania czci narodowi i jego zasadom, przejawiający się wręcz w sakralizacji 
symboli, np. flagi państwowej. Mówiło się niekiedy o „transcendencji uniwer-
salnej religii narodowej”, „religijnym nacjonalizmie”, „wierze w demokrację”, 

„protestanckiej obywatelskiej pobożności” czy „czwartej głównej religii w USA” 
obok protestantyzmu, katolicyzmu i judaizmu21. Jednakże podczas wojen, 
wierność narodowi stawiano ponad wierności wobec konkretnego Kościoła, 
co za tym idzie religia obywatelska nie może być interpretowana jako religia 
sensu stricto a bardziej jako styl życia i „rozszerzenie” własnej religii. Lojalność 
wobec Boga była przez Amerykanów utożsamiana niekiedy z wiernością wobec 
narodu. Co więcej, wyznawcom religii pacyfistycznych, w momencie odmowy 
udziału w wojnie zarzucano brak patriotyzmu a nawet zdradę22.

Co ciekawe, choć obowiązuje konstytucyjna zasada rozdziału państwa i 
Kościoła to nie stało to w historii na przeszkodzie by przedstawiciele władzy 
publicznej nie ukrywali swojej religijności. W kampaniach prezydenckich kan-
dydaci odwoływali się wprost do wartości religijnych, np. George W. Bush23. 
Niegdyś nie do pomyślenia byłoby, żeby Prezydent był niewierzący. Spośród 
46 prezydentów tylko Thomas Jefferson (choć uważał Jezusa Chrystusa za  
filozofa i był w posiadaniu prywatnej wersji Biblii), Abraham Lincoln (wie-
lokrotnie jednak powoływał się publicznie na Boga oraz modlił się) i Andrew 
Johnson nie należeli do zorganizowanego kościoła24. Symbolika religijna jest 
widoczna w obrzędach państwowych, np. przysięga prezydencka składana na 
egzemplarz Biblii, państwowe motto „In God we trust” a niekiedy nawet roz-
poczynanie modlitwą obrad państwowych organów kolegialnych. Teoretycz-
nie z punktu widzenia establishment clause tego typu sytuacje należy uznać za 
sprzeczne z konstytucją, o ile bierze się pod uwagę aspekt religijny obrzędów. 
Z drugiej strony ciężko jest uznać niniejsze praktyki za reprezentujące religię,  
a raczej za przejaw uznania, że religia i religijność stanowią cenny dla Amery-
kanów fundament etyczny25.

20 Tamże, s. 33.
21 Tamże, s. 34.
22 Tamże, s. 35.
23 Adamiec 2009.
24 Adamiec 2009, s. 169.
25 Bańczyk 2017, s. 57.
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Model polski w praktyce

W perspektywie instytucjonalnej, zasada bezstronności przejawia się  
w zakazie ingerencji władz publicznych w sferę religijną i światopoglądową, 
a także w działalność kościołów i związków wyznaniowych. Z kolei w sferze 
stosunków publicznych bezstronność oznacza jednakową miarę traktowania 
wszystkich wspólnot religijnych. Władze nie mogą okazywać swoich sympa-
tii czy niechęci wobec poszczególnych wyznań i reprezentujących je wspól-
not. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 14 grudnia 2009 zaznaczył,  
że „państwo bezstronne nie może zajmować stanowiska w kwestii prawdzi-
wości poglądów głoszonych przez teologię poszczególnych wyznań czy przez 
poszczególne nurty filozoficzne”26.

Ciekawym wydaje się stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone 
w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 zgodnie z którym zasada bezstronności wy-
klucza „działania władz publicznych, które aprobowałyby pozycję dominującą 
jednego kościoła przy dyskryminacji innych kościołów lub wyznań”, jednak-
że „nie może oznaczać faktycznej równości instytucjonalnej między kościołem 
rzymskokatolickim, dominującym w społeczeństwie polskim pod względem 
liczby wyznawców, a innymi kościołami i związkami wyznaniowymi”.

Jak zostało wspomniane wcześniej, bezstronności nadawany jest przyja-
zny charakter, jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 2 
kwietnia 200327 obowiązkiem władz publicznych jest „poszukiwanie w sfe-
rze stosunków z kościołami i związkami wyznaniowymi rozwiązań prawo-
dawczych o charakterze konsensualnym, które znajdują akceptację adresatów. 
Ustawodawca nie może zatem podejmować jednostronnych ingerencji w sferę 
stosunków między poszczególnymi kościołami i związkami wyznaniowymi”. 
Z kolei we wspominanym wcześniej wyroku z 14 grudnia 2009 Trybunał 
Konstytucyjny zwraca uwagę, że „bezstronność państwa nie może być utoż-
samiana z rolą bierną, przeciwnie dopuszcza pozytywne zaangażowanie na 
rzecz zapewnienia możliwie najszerszej wolności sumienia i religii wszystkim 
osobom w warunkach demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa”.  
O ile państwo nie może zajmować stanowiska wobec wartości poszczególnych 
religii czy poglądów, o tyle „może uznawać znaczenie dla człowieka teologii 
różnych wyznań oraz filozofii we wszystkich jej nurtach oraz wkład tych dzie-
dzin wiedzy w rozwój kultury i myśli o człowieku”. Co za tym idzie zasada 
bezstronności nie sprzeciwia się ani respektowaniu wartości religijnych przez 

26 Garlicki 2016, s. 613.
27 Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 577.
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władze publiczne ani też nauczaniu teologii, także w ramach uczelni wyzna-
niowych. Co więcej Trybunał słusznie zauważył, że „istnienie szkół wyższych  
o charakterze wyznaniowym jest wartością i stanowi ważny element plurali-
zmu światopoglądowego”28.

Koniecznością stosowania zasady bezstronności było zobowiązanie władz 
publicznych do zapewnienia swobody wyrażania przekonań (religijnych, świa-
topoglądowych i filozoficznych) w życiu publicznym. Norma dotyczy przede 
wszystkim sfery indywidualnych gwarancji wolności sumienia i wyznania  
z czego wynika silne powiązanie art. 53 ust. 5, (który wskazuje, że wolność 
uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku 
publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób) z art. 7 
(Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnie-
nia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania) Konstytucji 
RP. Wskazuje się, że z zasady bezstronności wynika prawo podmiotowe które 
może być chronione poprzez procedurę skargi konstytucyjnej. Zasada ta odno-
si się także do sfery instytucjonalnej, bo nie tylko dopuszcza, ale i gwarantuje 
obecność pierwiastków religijnych w życiu publicznym. Co za tym idzie bez 
wątpienia należy wykluczyć interpretację pojęcia „bezstronności” jako neutral-
ności zamkniętej29.

Jeśli chodzi o aspekt podmiotowy, swoboda wyrażania przekonań doty-
czy przede wszystkim jednostek, które piastują urzędy i stanowiska publiczne. 
Przykładem takiej gwarancji jest prawo do uzupełnienia klauzulą religijną ślu-
bowania posła, senatora, prezydenta oraz członka rządu. Można ją rozszerzyć 
także na wszystkie osoby, uczestniczące w życiu publicznym. Przejawia się to 
np. w zapewnieniu możliwości prezentowania postulatów dotyczących posza-
nowania uznawanych przez nich wartości30.

Jeśli chodzi o aspekt przedmiotowy, ważne jest tu wskazanie sformułowa-
nia „życie publiczne". Wynika z niego, że wspomniane swobody nie odnoszą 
się tylko do działalności organów władzy publicznej, ale też do wszelkich in-
nych sfer, w których to życie publiczne się toczy i w których jest organizowane 
przez władze publiczne. W ten sposób elementy religijne czy światopoglądowe 
mogą być obecne we wszystkich dziedzinach życia publicznego co jest jednym 
z kluczowych aspektów konstytucyjnej zasady pluralizmu31.

28 Garlicki 2016, s. 614.
29 Tamże.
30 Tamże, s. 614-615.
31 Tamże, s. 615.
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Kwestią wartą omówienia jest wynikający z art. 25 ust. 2 zakaz ustana-
wiania religii czy kościoła państwowego, co było poruszane przez Trybunał 
Konstytucyjny między innymi w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. Jako wyraz 
poszanowania zasady bezstronności światopoglądowej państwa można rów-
nież uznać wprowadzenie na maturze religii (teologii) jako fakultatywnego 
przedmiotu. Religia zresztą jest jedynym przedmiotem nauczanym w szkole, 
który wymieniono wprost w Konstytucji RP. Wskazuje się, że brak takiego 
przedmiotu można byłoby odczytać jako dezaprobatę państwa dla określonej 
dziedziny wiedzy. Często jednak w debacie publicznej podnoszona jest proble-
matyka wliczania oceny z religii do średniej ocen klasyfikacyjnych. Trybunał 
Konstytucyjny we wspomnianym wcześniej wyroku uznał, że takie wliczanie 
oceny z religii do średniej ocen jest konsekwencją konstytucyjnie zagwaranto-
wanej obecności religii w szkole32.

Szczególnym przejawem wyrażania przekonań religijnych jest umieszcza-
nie symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Kwestia ta w dużym stopniu 
nadal pozostaje poza regulacją prawną, a przez sądy była podejmowana tylko 
powierzchownie, przede wszystkim w aspekcie ochrony dóbr osobistych osób 
niewierzących. Co do zasady sądy nie sprzeciwiają się samej obecności symbo-
li religijnych (w praktyce – krzyża) w budynkach i instytucjach publicznych, 
chyba że doprowadza to do indoktrynacji lub dyskryminacji. Dość głośnym 
tematem była obecność krzyża w sali posiedzeń Sejmu i jak wskazano w wy-
roku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 (I ACa 608/13): 

„Udzielenie ochrony prawu do negatywnej wolności religijnej nastąpi [dopie-
ro], gdy osoby niewierzące przedstawią dowody doznania konkretnej szkody 
wyrządzonej na skutek realizacji prawa do publicznego uzewnętrzniania religii 
przez osoby wierzące. Szkody takiej nie powoduje natomiast samo eksponowa-
nie symbolu religijnego w przestrzeni publicznej. Decydujące znaczenie nadać 
bowiem należy nie samemu miejscu eksponowania symbolu, ale sposobowi 
eksponowania, czyli zdolności wpływania na określone postawy”. W związ-
ku z tym „nie każdy dyskomfort światopoglądowy odczuwany przez osoby 
niewierzące w związku z eksponowaniem w przestrzeni publicznej symbolu 
religijnego należy utożsamiać z naruszeniem ich wolności sumienia i wyzna-
nia”. Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 1993 r.33 po-
twierdził konstytucyjność regulacji przewidujących możliwość umieszczania  
 

32 Olszówka 2016, s. 667.
33 OTK 1993, nr 1, poz. 9.
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krzyża w pomieszczeniach szkolnych opierając się na konstytucyjnym zakazie 
zmuszania do nieuczestniczenia w czynnościach religijnych34.

Ciekawe spojrzenie na tę problematykę prezentuje części doktryny, któ-
ra wskazuje, że swoboda eksponowania materialnych symboli religijnych  
w budynkach publicznych obejmuje również prawo nieumieszczania czy zdej-
mowania symboli religijnych oraz odstąpienie od odniesień filozoficznych  
i historiozoficznych zwłaszcza na uroczystościach organizowanych przez wła-
dze publiczne. Należy stwierdzić, że obecność materialnych symboli religij-
nych, jak i ich brak, w oczywisty sposób wiąże się z określonym przekazem. 
Tak więc decyzja umieszczenia takiego symbolu zawsze będzie należała do go-
spodarza miejsca, np. rady miasta. Interpretując w ten sposób art. 25 ust. 2 
Konstytucji RP wzmacnia się pluralizm oraz brak obojętności na przemiany 
społeczne takie jak potencjalna laicyzacja społeczeństwa. Jednocześnie nie na-
rzuca ona reprezentantom władz publicznych formy autoidentyfikacji ideowej, 
w tym również tej uznanej za „neutralną światopoglądowo". Decyzja o upu-
blicznianiu swych przekonań zależy całkowicie od każdego człowieka35.

W preambule Konstytucji RP, wyrażono troskę o „kulturę zakorzenioną 
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu". Zarówno ona jak i art. 5 Konstytucji 
RP, który nakłada obowiązek strzeżenia dziedzictwa narodowego, wydaje się 
uzasadniać szczególne traktowanie symboli chrześcijańskich w życiu publicz-
nym, w tym w budynkach publicznych, szczególnie że są one nierozerwalnie 
powiązane z uniwersalnymi wartościami etycznymi36.

Model amerykański w praktyce

Pojęcie neutralności światopoglądowej w kontekście Stanów Zjednoczo-
nych co do zasady nie różni się od ujęcia tego pojęcia w systemie polskim. 
Państwo neutralne nie powinno angażować się ani po stronie religii, ani po 
stronie antyreligijności, co za tym idzie powinno być bezstronne w sprawach 
religii. Jego rolą nie jest ani wspieranie, ani utrudnianie kultywowania wiary37.   

Problemem praktycznym jest natomiast kwestia sytuacji, w której po 
przeciwnych stronach nie stoją ideologia i jej brak, a ideologia i inna ideologia. 
Na przykład w sytuacji sporu o pochodzenie człowieka między zwolennikami 
kreacjonizmu, zakładającego stworzenie człowieka przez Boga a darwinistyczną 

34 Garlicki 2016, s. 615-616.
35 Olszówka 2016, s. 668-669.
36 Tamże, s. 669.
37 Potz 2008, s. 54.
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teorią ewolucji. Wydaje się niepodważalnym zakazanie nauczenia tej pierwszej 
teorii w szkołach. Z drugiej strony takie działanie może być postrzegane przez 
ludzi religijnych, interpretujących teksty biblijne literalnie za wyraźne opowie-
dzenie się państwa po stronie ateistycznej. Dochodzi tu do konfliktu przybie-
rającego wymiar wręcz filozoficzny – skoro państwo nie może ani aprobować, 
ani dezaprobować żadnych przekonań, to czy poprzez wspomniane działanie 
nie narusza postulatu neutralności? Wydaje się, że w przytoczonym przykła-
dzie żadna decyzja państwa nie mogłaby być uznana za neutralną światopoglą-
dowo sensu stricto38. 

Podobnie jak w przypadku Polski, tak również w Stanach Zjednoczonych 
podnoszona była problematyka publicznego eksponowania symbolu religijne-
go. Orzecznictwo Sądu Najwyższego USA w tej materii nie ustaliło jednak 
jednolitego poglądu na ten temat. W przypadku krzyża, w sprawie Captiol 
Square Review and Advisory Board przeciwko Pinette (1995) (515 U.S. 753) 
dopuszczono by „na podstawie neutralnej religijnie polityki (…) zezwolić pod-
miotowi prywatnemu na umieszczenie symbolu religijnego w miejscu publicz-
nym [tj. parku]” oraz że bezzasadne jest „sugerowanie, że neutralne prawa są 
wadliwe, gdy hipotetyczny obserwator, w sposób nawet uzasadniony, pomyli 
wyjątkową korzyść dla religii z jej instytucjonalnym promowaniem”. Tak więc 
neutralne podejście państwa do religii może „w sposób niezamierzony sprzyjać 
religii” a „uznanie [prawa podmiotu religijnego do dostępu do dóbr publicz-
nych] jest symptomem neutralności bardziej niż promowania”. Podobne sta-
nowisko Sąd Najwyższy USA zajął w sprawie Salazar przeciwko Buono (2010) 
w której uznał, że ponowne umieszczenie krzyża na gruncie publicznym,  
na pustyni Mojave jest zgodne z prawem. Należy w tym miejscu zaznaczyć,  
że niniejszy krzyż tradycyjnie upamiętniał weteranów wojennych39. 

Innym przykładem tego typu sytuacji była kwestia przygotowywania  
i prezentowania szopek bożonarodzeniowych. Warto przytoczyć w tym miej-
scu wyroki Sądu Najwyższego USA w sprawie Lynch przeciwko Donnelly, (465 
U.S. 668) oraz sprawie County of Allegheny przeciwko American Civil Liberties 
Union (492 U.S. 573). 

W pierwszym z nich stwierdzono, że czterdziestoletnia tradycja wzno-
szenia przez miasto szopki na Boże Narodzenie pośrodku strefy handlowej  
i pomiędzy figurami przedstawiającymi inne zwyczaje świąteczne (nieko-
niecznie religijne) było zgodne z I poprawką. Sędzia Sandra Day O’Connor  

38 Tamże, s. 54-55.
39 Bańczyk 2017, s. 54.
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w swoim zdaniu zbieżnym wskazała, że choć „jakiekolwiek religijne znaczenie 
szopki (…) nie jest neutralizowane przez otoczenie” to „obserwatorzy mogą 
łatwo zrozumieć cel wystawy, jako typowej ekspozycji muzealnej, który, choć 
nie neutralizuje religijnej treści szopki, to wyklucza wniosek o promowaniu 
konkretnego wyznania”. Z drugiej strony, sędzia William Brennan w zdaniu 
odrębnym zaznaczył, że rząd powinien „pozostać staranny w utrzymywaniu 
neutralności względem religii” aby „uniknąć przesadnego uznawania praktyk 
religijnych” oraz że szopka „ma wyraźnie bardziej wyznaniowy charakter niż te 
nawiązania do Boga, które akceptuje się w treści obrzędów, czy innych kontek-
stach, które zapewniają realizację zasady neutralności”40.

W drugim ze wskazanych wyroków sprawa dotyczyła postawienia szopki 
w gmachu sądu stanowego. Wskazano wówczas, że jest to niekonstytucyjne, 
gdyż umieszczono ją w holu głównym sądu a sama konstrukcja została pod-
pisana tradycyjnym dla chrześcijaństwa zwrotem „Gloria in excelsis Deo” (łac. 

„Chwała na wysokości Bogu”). W wyroku stwierdzono, że „jeżeli rząd ma być 
neutralny w kwestii religii, bardziej niż dyskryminować obywateli na podsta-
wie ich zewnętrznych wyborów, nie może promować praktyk religijnych części 
z nich ponad innymi”. Jednakże sędzia Anthony Kennedy w swoim zdaniu 
odrębnym wskazał, że „silna tradycja rządowego przyjęcia świąt” oraz ich reli-
gijnych składników doprowadza do sytuacji, w której usunięcie ich „oznacza-
łoby nie tyle neutralności, ale zamiar wyłączenia władzy od wszystkiego, co 
religijne”41.

Sąd Najwyższy USA pochylił się również nad kwestią Dekalogu i jego 
umieszczania w przestrzeni publicznej. Problematyki tej dotyczyły wyroki  
w sprawach McCreary County przeciwko American Civil Liberties Union of 
Kentucky (545 U.S. 844) oraz Van Orden przeciwko Perry (545 U.S. 677). 
Oba orzeczenia zapadły tego samego dnia w 2005 roku. 

W pierwszym z nich stwierdzono, że umieszczenie na wystawie w budyn-
ku sądu Dekalogu jest sprzeczne z konstytucją. 10 przykazań ustawiono na 
początku samoistnie, a później wśród ekspozycji nawiązującej do tradycyjnych 
elementów kształtujących tożsamość amerykańską. Zarzucono w tym miej-
scu nadmierne promowanie religii. W wyroku, mając na uwadze wspomnianą 
historię ekspozycji, stwierdzono, że „obserwator mógłby podejrzewać, że wła-
dza poszukiwała jakiegokolwiek sposobu, by utrzymać religijny dokument na  
 

40 Bańczyk 2017, s. 55.
41 Tamże, s. 56.
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ścianach gmachu sądowego, będąc konstytucyjnie zobowiązana do utrzymania 
neutralności religijnej”42.

W drugim z wymienionych wyroków z kolei rozstrzygnięto za zgodne z 
konstytucją umieszczenie w Austin (w stanie Teksas) w parku między Kapi-
tolem a sądem stanowym obelisku przedstawiającego Dekalog w otoczeniu 
innych obelisków, których celem było upamiętnienie ważnych dla regionu wy-
darzeń i symboli. W swoim zdaniu zbieżnym sędzia Stephen Breyer zauważył, 
że „gdy odnosimy się do establishment clause, testy zaprojektowane, by badać 
samą neutralność, są niewystarczające, ponieważ stwierdzenie czy regulacja jest 
neutralna, bywa trudne”43.

Analizując wymienione wyżej wyroki Sądu Najwyższego można stwier-
dzić, że nie ustalono do teraz jednolitego stanowiska co do symboli religijnych 
w przestrzeni publicznej. Neutralność ocenia się pod względem racjonalności 
w konkretnej sytuacji dotykającej relacji państwo-Kościół. 

Wyodrębnić można trzy poglądy na niniejszą problematykę:

- życzliwa neutralność, która przejawia się w pozytywnym stosunku do re-
ligii i która wskazuje na fakt, że organizacje religijne wspierają moralny 
rozwój społeczeństwa i z tej przyczyny powinny być szczególnie trakto-
wane, w tym w przestrzeni publicznej tak długo, jak nie prowadzi do in-
doktrynacji, zagrażającej wolności religijnej. Nawiązuje ona do koncepcji 

„wolności do”;
- obojętna neutralność, nawiązująca do jeffersonowskiego „muru separa-

cji”, która wiąże się z odrzuceniem jakiegokolwiek współdziałania pań-
stwa i Kościoła i eliminuje treści religijne w życiu publicznym, niekiedy 
prowadząc do zakazu uzewnętrzniania przekonań religijnych i ateizacji 
społeczeństwa. Nawiązuje ona do „wolności od”;

- neutralność właściwa, która zakłada, że badanie tego, czy zasadę neutral-
ności złamano czy nie, należy dokonać przez test celu i zamierzonego 
skutku, spośród których żaden nie może doprowadzić do utrudnienia 
bądź wspomożenia funkcjonowania religii. W ten sposób relacje państwa 
i Kościoła nie przybierają ani charakteru wrogiego, ani promowania kon-
kretnych wyznań44.

Kwestią wartą omówienia jest prawny system ochrony wolności religij-
nej. Jak zostało wykazane wcześniej, amerykański model relacji państwo-religia 

42 Bańczyk 2017, s. 56.
43 Tamże, s. 57.
44 Tamże, s. 58-60.



109

BEZSTRONNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWA WŁADZ PUBLICZNYCH...

skupia się przede wszystkim na działaniach chroniących swobody sumienia 
i wyznania. Co za tym idzie, państwo samo siebie zobowiązuje do ochrony 
wolności religijnej. Obowiązek ten polega na monitorowaniu przestrzegania 
wolności religijnej zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na świecie45. Sys-
tem amerykański podobnie jak system europejski obejmuje ogół podmiotów 
religijnych, stąd ma charakter uniwersalny. Temu pierwszemu zarzuca się nie-
kiedy zbyt arbitralne i selektywne chronienie interesów tych wspólnot religij-
nych, które mają największy wpływ, podczas gdy system europejski o wiele 
mocniej akcentuje ochronę przed dyskryminacją grup religijnych o charakte-
rze mniejszościowym46. 

Podsumowanie 

Jak pokazują niniejsze rozważania dyskusje nad zasadą bezstronności 
światopoglądowej władz publicznych zarówno w ujęciu polskim jak i amery-
kańskim są dalej aktualne i nie powinno się ich unikać w debacie publicznej. 
Choć pojęcie „bezstronność” i „neutralność” w sensie słownikowym traktowa-
ne są synonimicznie to wydaje się, że ujęcie relacji państwo-Kościół w modelu 
polskim jako „bezstronnych” a nie „neutralnych” pozwoliło uniknąć przy-
najmniej części problemów z jakimi musiał się zmierzyć Sąd Najwyższy USA,  
w szczególności w kontekście eksponowania symboli religijnych. Z drugiej 
strony ciężko stwierdzić, że któryś z opisanych modeli jest bliżej stworzenia 
jednolitego stanowiska dotyczącego problematyki neutralności światopoglądo-
wej władz publicznych. Słusznym wydaje się ujęcie tej sprawy we wspomnianej 
wyżej neutralności właściwej, przede wszystkim poprzez test celu i zamierzone-
go skutku i wydaje się, że taką linię orzeczniczą powinny przyjąć sądy, w tym 
sądy polskie. 
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Jakub Zieliński1

Wyznanie a prawo właściwe 
dla jednostek – na przykładzie 
indyjskiego prawa spadkowego 

Abstrakt: Mimo trwającej od wielu lat dyskusji, indyjski ustawodawca wciąż 
nie zdecydował się na ujednolicenie obowiązującego na terenie Indii prawa cy-
wilnego - poprzez stworzenie i wprowadzenie w życie postulowanego przez dok-
trynę tzw. „Uniform Civil Code”. W efekcie powyższego, zagadnienia obejmu-
jące kwestie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego oraz 
prawa spadkowego, na terenie Republiki Indii nadal regulowane są przez pra-
wo zwyczajowe oraz prawo religijne. Hindusi, chrześcijanie oraz muzułmanie -  
we wskazanym zakresie - podlegać będą prawu determinowemu przez wyzna-
waną przez nich religię, a rozstrzygnięcia sądów oparte będą na normach re-
konstruowanych z prawa religijnego. Już z tego tylko powodu, indyjski system 
prawa cywilnego jawi się jako jeden z najciekawszych, lecz jednocześnie najbar-
dziej skomplikowanych, systemów nowożytnego prawa prywatnego. Nie bez 
znaczenia dla stopnia złożoności omawianej problematyki pozostaje również 
fakt, iż pewne fragmenty prawa religijnego obowiązującego na terytorium Indii 
zostały skodyfikowane przez indyjskiego ustawodawcę i w ten sposób wprowa-
dzone do systemu prawnego (czego wyrazem jest chociażby ustawa Hindu Suc-
cession Act, 1956 – regulująca zagadnienia prawa spadkowego wśród hindusów, 
buddystów oraz Sikh’ów), podczas gdy pozostałe aspekty prawa osobowego 
zostały pozostawione całkowicie zwyczajowemu prawu religijnemu (wywodzo-
ne przykładowo z Sunny – zbioru przypowieści z życia proroka Mahometa).  
W niniejszym artykule autor, opierając się na bogatym orzecznictwie sądów 
indyjskich, przedstawi zagadnienia związane z prawem spadkowym Indii, wska-
zując różnice między funkcjonującymi równolegle systemami prawa spadkowe-
go hinduskiego, chrześcijańskiego oraz muzułmańskiego, jak również dokona 
ich ewaluacji i wskaże praktyczne oraz teoretyczne problemy pojawiające się  
w praktyce stosowania prawa religijnego w przedmiotowej tematyce.

Słowa kluczowe: Prawo indyjskie, prawo spadkowe, prawo anglosaskie, system 
prawa Indii.

1 Uniwersytet Łódzki, ORCID: 0000-0003-3605-5225.
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Zagadnienia wprowadzające 

Mimo trwającej od wielu lat dyskusji, indyjski ustawodawca wciąż nie 
zdecydował się na ujednolicenie obowiązującego na terenie Indii prawa cy-
wilnego - poprzez stworzenie i wprowadzenie w życie postulowanego przez 
doktrynę tzw. „Uniform Civil Code”2. W efekcie powyższego, zagadnienia 
obejmujące kwestie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym: prawa oso-
bowego3, prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego czy prawa spadkowego, na 
terenie Republiki Indii nadal regulowane są przez prawo religijne, a mieszkań-
cy Indii – we wskazanym zakresie – podlegać będą prawu determinowanemu 
przez wyznawaną przez nich wiarę. Tym samym, rozstrzygnięcia indyjskich 
sądów oparte będą na normach rekonstruowanych z prawa religijnego, przy 
czym już samo określenie prawa właściwego dla przeprowadzenia konkretnego 
postępowania, może nastręczyć pewnych trudności.  

Doskonałą ilustrację przedmiotowej problematyki stanowi indyjski sys-
tem prawa spadkowego, gdyż to właśnie wyznanie spadkodawcy determino-
wać będzie w jakim reżimie przeprowadzone zostanie postępowanie spadkowe, 
przy czym wiara wyznawana przez potencjalnych spadkobierców zmarłego, 
również nie pozostaje prawnie indyferentna. 

Nie bez znaczenia dla stopnia złożoności omawianej problematyki pozo-
staje również fakt, iż pewne fragmenty indyjskiego prawa spadkowego, mają-
ce swoje źródło w normach prawa religijnego obowiązującego na terytorium 
Indii, zostały skodyfikowane przez indyjskiego ustawodawcę i w ten sposób 
wprowadzone do systemu prawa stanowionego, podczas gdy inne elementy 
tego prawa pozostały nieskodyfikowane i są w całości regulowane przez nor-
my prawa zwyczajowego (religijnego), wyprowadzane przykładowo z Sunny 

– zbioru przypowieści z życia proroka Mahometa.

Dziedziczenie ustawowe –  
wybór prawa właściwego oraz fundamenty 
indyjskiego systemu prawa spadkowego

Rozważania dotyczące indyjskiego systemu prawa spadkowego rozpo-
cząć należy od wskazania właściwych podstaw prawnych na których oparte 
będą dalsze rozważania. Jak już zostało wcześniej podniesione, w zależności 
bowiem od wyznania spadkodawcy dziedziczenie ustawowe oparte będzie na 

2 Chavan, Kidwai 2006, s. 137-139.
3 Jean-Louis 2019, s. 253-270.
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odmiennych normach i przepisach. Co do zasady będą to przepisy Hindu Suc-
cession Act (1956)4, Indian Succession Act (1925)5, lub Muslim Personal Law 
(Shariat) Application Act (1937)6 wespół z nieskodyfikowanym prawem Sza-
riatu (odmiennie dla wyznawców islamu szyickiego oraz islamu sunnickiego). 
Natomiast dziedziczenie testamentowe, niezależnie od religii spadkodawcy7, 
opierać się będzie na przepisach Indian Succession Act (1925).

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań, a jednocześnie najważniejszym 
aktem prawnym w przedmiotowej materii, który należy przywołać oraz omó-
wić w pierwszej kolejności, jest uchwalony w 1956 roku Hindu Succession Act. 
W myśl bowiem sekcji 2(1) Hindu Succession Act (1956), przepisy wskazanej 
ustawy znajdą zastosowanie do:

• każdej osoby, która jest wyznawcą hinduizmu, w jakimkolwiek jego 
odłamie;

• każdej osoby, która jest wyznawcą buddyzmu, dżinizmu lub sikhizmu; 
• każdej innej osoby, za wyjątkiem wyznawców chrześcijanizmu, ju-

daizmu, islamu lub zaratusztrianizmu – chyba, że zostanie udowod-
nione, że osoba ta, w przypadku nieuchwalenia Hindu Succession 
Act (1956), nie podlegałaby prawu hinduskiemu (właściwemu dla 
wyznawców hinduizmu) na mocy lokalnego zwyczaju (custom) lub 
praktyki (usage)8.

Wskazany przepis, relatywnie prosty i syntetyczny, stanowi w swej istocie 
fundament całego indyjskiego systemu prawa spadkowego, jednocześnie prze-
sądzając, iż ustawa Hindu Succession Act (1956) stanowić będzie punkt wyj-
ścia dla każdorazowych rozważań dotyczących zagadnień szeroko rozumianego 
prawa spadkowego w Indiach. 

Po pierwsze, omawiana sekcja ustawy przesądza, iż na terenie Republiki 
Indii, reguły dziedziczenia po konkretnym spadkodawcy uzależnione będą od 
wyznania zmarłej osoby. Co do zasady, prawnie indyferentne w tej materii 

4 The Hindu Succession Act, 1956, Act No. 30 of 1956.
5 The Indian Succession Act, 1925, Act No. 39 of 1925.
6 The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, Act No. 26 of 1937.
7 Przy czym reguły prawa religijnego mogą ograniczać skuteczność testowania przez wyznaw-
ców konkretnej religii. Dla przykładu muzułmanie mogą swobodnie rozporządzać jedynie trze-
cią częścią spadku.
8 Zgodnie z sekcją 3(1)(d) wyrażenia "zwyczaj" i "praktyka" oznaczają każdą zasadę, która bę-
dąc stale i jednolicie przestrzegana przez długi czas, uzyskała moc prawną wśród wyznawców 
hinduizmu w jakimkolwiek lokalnym obszarze, plemieniu, lokalnej społeczności, grupie lub 
rodzinie; pod warunkiem, że reguła ta jest pewna i nie jest nierozsądna lub sprzeczna z porząd-
kiem publicznym; oraz pod warunkiem, że w przypadku reguły stosowanej tylko w rodzinie, nie 
została ona przez nią zaprzestana.



116

JAKUB ZIELIŃSKI

pozostaje wyznanie spadkobierców, chyba, że co innego wynikać będzie z prze-
pisów szczególnych.

Po wtóre, przedmiotowa regulacja wprost wskazuje, iż dziedziczenie po 
osobach będących wyznawcami hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu oraz sik-
hizmu odbywać się będzie na zasadach wynikających z dalszych przepisów 
Hindu Succession Act (1956), a dziedziczenie po osobach będących wyznaw-
cami chrześcijanizmu, judaizmu, islamu oraz zaratusztrianizmu – odbywać się 
będzie w oparciu o przepisy odrębne, niewynikające ze wskazanej ustawy.

Po trzecie, celem niejako „domknięcia” systemu prawa spadkowego, 
omawiana ustawa przewiduje, iż dziedziczenie po osobach nie będących wy-
znawcami żadnej z wyżej wymienionych religii (tj. hinduizmu, buddyzmu, 
dżinizmu, sikhizmu, chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, zaratusztrianizmu) 
również oparte będzie o przepisy Hindu Succession Act (1956), chyba, że oba-
lone zostanie domniemanie, iż w przypadku nieuchwalenia przedmiotowego 
aktu prawnego, dziedziczenie po zmarłym byłoby oparte o reguły prawa hin-
duskiego (właściwego dla wyznawców hinduizmu) – wynikającego z prawa 
zwyczajowego lub miejscowej tradycji.  

Tym samym, Hindu Succession Act (1956) stanowi regulację komplek-
sową w tym znaczeniu, iż w oparciu o przepisy ustawy, możliwym będzie usta-
lenie prawa właściwego dla każdego potencjalnego postępowania spadkowego. 

Dziedziczenie po wyznawcach hinduizmu, 
buddyzmu, dżinizmu oraz sikhizmu

Przechodząc do omówienia poszczególnych podsystemów prawa spad-
kowego, rozważania należy rozpocząć od omówienia reguł przewidzianych  
w Hindu Succession Act (1956). Wskazana regulacja nie tylko określa reguły 
dziedziczenia po osobach będących wyznawcami hinduizmu, buddyzmu, dżi-
nizmu oraz sikhizmu, ale również przesądza o tym, w jaki sposób należy ustalać 
wyznanie spadkodawcy.

Zgodnie z sekcją 2 Hindu Succession Act (1956), za wyznawców hindu-
izmu, buddyzmu, dżinizmu lub sikhizmu uważa się:

• dzieci, zarówno małżeńskie, jak i pozamałżeńskie, których oboje ro-
dzice są wyznawcami hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu lub sikhizmu; 

• dzieci, zarówno małżeńskie, jak i pozamałżeńskie, których jedno  
z rodziców jest wyznawcą hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu lub  
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sikhizmu, a dzieci te zostały wychowane jako członkowie społeczno-
ści religijnej, do której wskazany rodzic należy;

• osoby, które przyjęły hinduizm, buddyzm, dżinizm lub sikhizm, lub 
do wskazanej religii powróciły.

W praktyce stosowania powyższego przepisu pojawiła się wątpliwość,  
w jaki sposób winno się określać wyznanie osoby, której rodzice pozostawali 
wyznawcami różnych religii. Wysoki Sąd Stanu Delhi, w słynnej sprawie spad-
kowej po S. Gandhi’m wskazał, iż wówczas pod uwagę brać należy okoliczność, 
w jakiej wierze osoba była wychowywana oraz w jakich obrządkach religijnych 
osoba taka uczestniczyła9. 

Przed przejściem do właściwych rozważań podkreślić nadto należy,  
iż Hindu Succession Act (1956) w obecnym kształcie funkcjonuje od 9 paź-
dziernika 2005 roku, kiedy to w życie weszła nowelizacja przedmiotowej usta-
wy, określana jako Hindu Succession Amendment Act (2005). Wskazana 
nowelizacja stanowiła jeden z wyrazów postępującego w prawie i społeczeń-
stwie indyjskim procesu emancypacji indyjskich kobiet – zrównywała bowiem  
(w kontekście spadkobrania po rodzicach) sytuację prawną córek spadkodaw-
cy z sytuacją prawną synów spadkodawcy, jak również w sposób ograniczony 
dopuściła do spadkobrania wdowy, które zawarły ponowny związek małżeński 
(tym samym „opuszczając” rodzinę spadkodawcy)10.

W doktrynie prawa indyjskiego pojawiły się jednak wątpliwości co do 
praktycznych skutków nowelizacji. Autorzy zastanawiali się, czy ustawa w swo-
im znowelizowanym brzmieniu wpływa na sytuację kobiet urodzonych przed 
9 października 2005 roku oraz kobiet, które przed wskazaną datą zawarły zwią-
zek małżeński. Wątpliwości budziła również możliwość zmiany rozstrzygnięć 
spadkowych, które przed wejściem w życie nowelizacji uzyskały przymiot 
prawomocności11.

Sąd Najwyższy Indii zajął w tej materii jednak jednoznaczne stanowisko 
wskazując w, iż przepisy nowelizacji wpływają na sytuację prawną wszystkich 
kobiet, również tych urodzonych przed 9 października 2005 roku, a nadto 
przepisy te nie mogą stanowić podstawy do wznawiania już prawomocnie 
zakończonych postępowań spadkowych, gdyż przedmiotowa nowelizacja nie 

9 Maneka Gandhi v. Indira Gandhi, AIR 284 Del 428. We wskazanej sprawie Wysoki Sąd 
orzekł, iż dziecko urodzone z ojca wyznającego zaratusztrianizm oraz matki hinduski, podlegać 
będzie hinduskiemu prawu osobowemu, gdyż rodzice spadkodawcy zawarli związek małżeński 
w obrządku wedyjskim, a dziecko zostało wychowane w wierze hinduskiej. 
10 Rautenbach 2008; s. 113 i nast.
11 The Institute of Chartered Accountants of India, A study on Succession, Wills, Family arran-
gements, Settlements and HUF Partitions, s. 31.
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posiada jakkolwiek rozumianej mocy wstecznej12. Wskazane rozstrzygnięcie 
stanowiło potwierdzenie słuszności dominującej wówczas w indyjskiej judyka-
turze linii orzeczniczej13.

Na marginesie niniejszej rozważań warto również zauważyć, iż omawiana 
nowelizacji usunęła z indyjskiego porządku prawnego tzw. „święte zobowiąza-
nie”, zgodnie z którym syn spadkodawcy zobowiązany był do spłaty wszelkich 
zobowiązań swojego zmarłego ojca14. 

Dziedziczenie ustawowe  
po spadkodawcy płci męskiej

Dziedziczenie ustawowe, w sytuacji, gdy spadkodawcą był mężczyzną re-
gulowane jest przez przepisy sekcji 8 Hindu Succession Act (1956). Zgodnie 
ze wskazanym przepisem istnieją 4 klasy spadkobierców ustawowych po spad-
kodawcy płci męskiej15.

W pierwszej kolejności powołani do spadku mocą ustawy będą spadko-
biercy klasy I, tj.: syn spadkodawcy, córka spadkodawcy, wdowa po spadko-
dawcy, matka spadkodawcy, syn zmarłego uprzednio syna spadkodawcy, córka 
zmarłego uprzednio syna spadkodawcy, syn zmarłej uprzednio córki spad-
kodawcy, córka zmarłej uprzednio córki spadkodawcy, wdowa po zmarłym 
uprzednio synu spadkodawcy, syn zmarłego uprzednio syna zmarłego uprzed-
nio syna spadkodawcy, córka zmarłego uprzednio syna zmarłego uprzednio 
syna spadkodawcy, wdowa po zmarłym uprzednio synu zmarłego uprzednio 
syna spadkodawcy, 

Mocą omówionej powyżej nowelizacji z 2005 roku, do grona spadkobier-
ców klasy I dodano następujące osoby: syna zmarłej uprzednio córki zmarłej 
uprzednio córki spadkodawcy, córkę zmarłej uprzednio córki zmarłej uprzed-
nio córki spadkodawcy, córkę zmarłego uprzednio syna zmarłej uprzednio 
córki spadkodawcy, córkę zmarłej uprzednio córki zmarłego uprzednio syna 
spadkodawcy. 

W drugiej kolejności, jeśli nie ma ani jednego spadkobiercy klasy pierw-
szej, do spadku powołani zostaną spadkobiercy klasy II, przy czym indyjski 

12 G. Sekar v. Geetha (2009) 6 SCC 99; Danamma SUman Surpur v. Amar (2018) 3 Scc 343; 
V. Sharma v. R. Sharma (2020) AIR 118. Warto również odnotować orzeczenie częściowo nie-
zgodne z wiodącą linią orzeczniczą: Prakash vs Phulavati (2015) SC 78 AIR 869.
13 Tak chociażby: Pravat Chandra Pattanaik v. Sarat Chandra Pattanauk, AIR (2008) Ori 133; 
Damalanka Gangaraju v. Nandipati Vijaya Lakshmi, (2007) 4 ALD 694.
14 Szerzej chociażby: Pannalal v. Naraini, AIR (1952) AIR 170.
15 Dla zobrazowania przepisu w praktyce zob. Commissioner of Wealth Tax v. Chander Sen 
(1986), AIR 1753.
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ustawodawca zdecydował się na wyróżnienie aż dziewięciu podklas spadko-
bierców w ramach klasy II. Podział ten przedstawia się w sposób następujący:

• Podklasa I – ojciec spadkodawcy;
• Podklasa II – syn córki syna spadkodawcy, córka córki syna spadko-

dawcy, brat spadkodawcy, siostra spadkodawcy;
• Podklasa III – syn syna córki spadkodawcy, córka syna córki spadko-

dawcy, syn córki córki spadkodawcy, córka córki córki spadkodawcy;
• Podklasa IV – syn brata spadkodawcy, syn siostry spadkodawcy, cór-

ka brata spadkodawcy, córka siostry spadkodawcy;
• Podklasa V – dziadek ojczysty spadkodawcy, babcia ojczysta 

spadkodawcy;
• Podklasa VI – wdowa po ojcu spadkodawcy, wdowa po bracie 

spadkodawcy;
• Podklasa VII – brat ojca spadkodawcy, siostra ojca spadkodawcy;
• Podklasa VIII – dziadek macierzysty spadkodawcy, babcia macierzy-

sta spadkodawcy;
• Podklasa IX – brat matki spadkodawcy, siostra matki spadkodawcy;

W trzeciej kolejności, jeśli nie ma ani jednego spadkodawcy z klasy I ani 
II, po zmarłym dziedziczyć będą spadkobiercy klasy III – agnaci zmarłego. 
Zgodnie z sekcją 3(1)(a) Hindu Succession Act (1956) agnatem spadkodawcy 
będzie jego krewny, który jest z nim spokrewniony wyłącznie przez krewnych 
płci męskiej16.

Finalnie, jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie spadkobierców z kla-
sy I, II ani III, powołani do spadku będą kognaci zmarłego. Zgodnie z sekcją 
3(1)(c) ustawy, kognatem spadkodawcy będzie osoba, z którą jest on spokrew-
niony, lecz niewyłącznie poprzez krewnych płci męskiej17.

Wdowa po spadkodawcy18, jak również jego dzieci oraz matka dziedzi-
czą spadek w częściach równych. Natomiast pozostali spadkobiercy ustawowi  
z klasy I, dochodzący do dziedziczenia wskutek śmierci osoby, która byłaby 
powołana do części spadku z ich wyprzedzeniem, dziedziczą spadek w czę-
ściach równych w ten sposób, aby ich łączny udział spadkowy odpowiadał 

16 Section 3(1)(a) “agnate” – one person is said to be an “agnate” of another if the two are rela-
ted by blood or adoption wholly through males.
17 Section 3(1)(c) “cognate” – one person is said to be a “cognate” of another if the two are 
related by blood or adoption but not wholly through males.
18 Względnie wdowy, którym wówczas przysługuje łącznie jedna część spadku. Przy czym, jeśli 
małżeństwo zostało rozwiązane poprzez rozwód albo w wyniku postępowania sądowego małżeń-
stwo zostało unieważnione – kobieta nie będzie miała prawa do spadku. Zob. amkali v. Mahila 
Shyamwati AIR 2000 MP 288.
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udziałowi spadkowemu, który przypadałby osobie, która nie dożyła otwarcia 
spadku.

Spadkobiercy ustawowi z klasy II dziedziczą w ten sposób, iż wszyscy 
spadkobiercy z jednej podklasy dziedziczą w częściach równych, wyłączając 
dziedziczenie spadkobierców z podklasy niższej. 

Agnaci i kognaci dziedziczą w częściach równych, o ile ich stopień pokre-
wieństwa z osobą spadkodawcy był równy. W przypadku nierównego stop-
nia pokrewieństwa, całość spadku nabywa spadkobierca bliżej spokrewniony  
ze zmarłym19.

Dziedziczenie ustawowe  
po spadkodawcy płci żeńskiej

Hindu Succession Act (1956) w całkowicie odmienny sposób reguluje 
kwestie związane z dziedziczeniem po kobietach. Stanowi to pokłosie tradycyj-
nego indyjskiego porządku społecznego, w którym kobieta wychodząc za mąż 
niejako „opuszcza” własną rodzinę i staje się częścią rodziny swojego męża20. 
Dziedziczenie po osobach płci żeńskiej regulowane jest przez sekcję 15 Hindu 
Succession Act (1956). Zgodnie ze wskazanym przepisem istnieje 5 klas spad-
kobierców ustawowych po spadkodawcy płci żeńskiej, a sam proces spadko-
brania przebiega następująco:

• w pierwszej kolejności, powołane do spadku będą dzieci spadkobier-
czyni (zarówno synowie, jak i córki spadkodawczyni, przy czym, jeże-
li dziecko spadkodawczyni nie dożyło otwarcia spadku, udział spad-
kowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach 
równych) oraz mąż spadkodawczyni;

• w drugiej kolejności, dziedziczyć będą spadkobiercy ustawowi męża 
spadkodawczyni;

• w trzeciej kolejności, dziedziczyć będą ojciec oraz matka 
spadkodawczyni;

• w czwartej kolejności dziedziczyć będą spadkobiercy ustawowi ojca 
spadkodawczyni;

• w piątek kolejności dziedziczyć będą spadkobiercy ustawowi matki 
spadkodawczyni.

19 Section 12 Hindu Succession Act, 1956.
20 Staniszewska 2013; jak również Jain 2021.
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Dziedziczenie po spadkodawczyni podlega jednak pewnym ogranicze-
niom, w zależności od składu masy spadkowej. 

W przypadku, w którym spadkodawczyni zmarła nie pozostawiwszy po 
sobie dzieci (względnie dzieci uprzednio zmarłych dzieci), majątek odziedziczo-
ny przez spadkodawczynię po swoim ojcu przejdzie na spadkobierców jej ojca. 
Taki majątek nie może zostać odziedziczony przez męża spadkodawczyni ani 
jego spadkobierców, tylko winien „wrócić” do rodziny ojca spadkodawczyni21. 

Analogicznie wyglądać będzie sytuacja związana z majątkiem odziedzi-
czonym przez spadkodawczynię po swoim uprzednio zmarłym mężu lub ojcu 
męża, gdyż ten majątek nie może zostać odziedziczony przez ojca spadkodaw-
czyni ani jego spadkobierców, tylko winien „pozostać” w rodzinie męża spad-
kodawczyni (Section 15(2)(b) Hindu Succession Act 1956). 

Trzeba jednak podkreślić, iż powyższe uwagi pozostaną aktualne wy-
łącznie w sytuacji, w której spadkodawczyni nie pozostawiła po sobie dzieci 
(względnie dzieci uprzednio zmarłych dzieci).

Hindu Succession Act (1956) – przepisy szczególne 

Dla kompletności powyższych rozważań, wskazać należy dodatkowo na 
przepisy szczególne, które ad casum mogą mieć wpływ na prawidłowe ustale-
nie kręgu spadkobierców ustawowych po zmarłym.

Hindu Succession Act (1956), w przeciwieństwie do polskiego Kodeksu 
Cywilnego, nie przewiduje przesłankowej instytucji pozbawiającej ustawowe-
go spadkobiercę prawa do spadku. Nie oznacza to jednak, że możliwość taka 
nie istnieje. Zgodnie bowiem z treścią sekcji 25 Hindu Succession Act (1956) 
nie może dziedziczyć po spadkodawcy osoba, która spadkodawcę zabiła, lub 
podżegała do jego zabójstwa. W sprawie Vallikannu v. Singaperumal22 Sąd 
Najwyższy wskazał nadto, iż zabójstwo spadkodawcy pozbawia prawa do spad-
ku nie tylko zabójcę, ale również żonę zabójcy w sytuacji, gdy jej prawo do 
spadku wynika jedynie z faktu pozostawania w związku małżeńskim z zabójcą.

Dodatkowo, po spadkobiercy nie może dziedziczyć osoba, która porzu-
ciła wiarę wyznawaną przez spadkodawcę, ani zstępni tej osoby. W tej materii 
brać pod uwagę należy wyznanie potencjalnego spadkobiercy z chwili otwarcia 
spadku. Okoliczność, iż spadkobierca porzucił religię spadkodawcy, ale przed 
otwarciem spadku powrócił do niej, nie wpływa na możliwość dziedziczenia 
na mocy omawianej ustawy.

21 Section 15(2)(a) Hindu Succession Act 1956.
22 Vallikannu vs. R. Singaperumal AIR 2005 SC 2587.
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Zgodnie z treścią sekcją 20 przedmiotowej ustawy dziecko poczęte, lecz 
jeszcze nie narodzone (child in womb) może być spadkobiercą, o ile urodzi się 
żywe. Jak wskazuje Mulla, koncepcja nasciturusa obecna była już w starożyt-
nym prawie indyjskim, a regulacja zawarta w Hindu Succession Aact (1956), 
wprowadzająca do indyjskiego prawa spadkowego pewną fikcję prawną, która 
każe traktować dziecko poczęte na równi z dzieckiem już narodzonym, stano-
wi swego rodzaju „pobłażliwość” (indulgence) prawa wobec dziecka poczętego, 
która jest jednak usprawiedliwiona oraz niezbędna23.

W przypadku natomiast, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie żad-
nej osoby mogącej byś jego spadkobiercą ustawowym, całość spadku przypada 
Skarbowi Państwa24.

Dziedziczenie ustawowe po wyznawcach 
chrześcijaństwa, judaizmu, zaratusztrianizmu

Ustawa Indian Succession Act (1925) weszła w życie 30 października 1925 
roku i stanowiła częściowe skodyfikowanie funkcjonującego na terytorium 
Indii prawa religijnego – m.in. w zakresie ustawowego dziedziczenia wśród 
wyznawców chrześcijanizmu, judaizmu oraz zaratusztrianizmu, jak również  
w zakresie dziedziczenia testamentowego – co do zasady niezależnie od wyzna-
nia testatora. Celem wprowadzenia do indyjskiego porządku prawnego wskaza-
nej ustawy, jak wskazywano w piśmiennictwie, było chociażby częściowe skon-
solidowanie obowiązującego na terytorium indyjskim prawa spadkowego25.

Przechodząc do właściwych rozważań wskazać należy, iż przedmiotowy 
akt prawny normuje w zasadzie dwa całkowicie odrębne (pod)systemy prawa 
spadkowego, tj. prawo właściwe dla wyznawców chrześcijaństwa i judaizmu 
(przepisy sekcji 32-49 ustawy) oraz prawo właściwe dla wyznawców zaratusz-
trianizmu (przepisy sekcji 50-56 ustawy). 

Zgodnie z sekcją 32 Indian Succession Act (1925), spadek po zmarłym 
dziedziczą z mocy ustawy pozostający przy życiu małżonek spadkodawcy wraz 
z krewnymi (kindred) spadkodawcy, zgodnie z regułami przewidzianymi przez 
dalsze przepisy ustawy. 

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spad-
kodawcy oraz jego małżonek, przy czym małżonek dziedziczy zawsze 

23 Mulla, Desai 2021, s.143. W zakresie sytuacji prawnej dziecka poczętego zob. również: Hem-
raj v. Ram Dhan (2011), Indiankanoon nr 153635767.
24 Section 29 Hindu Succession Act 1956.
25 Prasada Rao 1925; districts.ecourts.gov.in.
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trzecią część spadku, a dzieci spadkodawcy dziedziczą dwie trzecie spadku –  
w częściach równych. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, 
udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach 
równych26.

W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego 
małżonek i ojciec, przy czym małżonek zawsze dziedziczy połowę spadku. Je-
żeli ojciec spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który 
by mu przypadał, przypada matce oraz rodzeństwu spadkodawcy w częściach 
równych. Jeżeli jednak brat lub siostra spadkodawcy nie dożyli otwarcia spad-
ku, udział spadku, który by im przypadał, przypada ich zstępnym w częściach 
równych27. 

W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa oraz dzieci rodzeństwa spad-
kodawcy powołani do spadku będą jego małżonek i dalsi krewni – ustalani we-
dług stopnia pokrewieństwa, przy czym powołanie do spadku krewnego bliżej 
spokrewnionego ze spadkodawcą wyłącza od dziedziczenia krewnych spokrew-
nionych w dalszym stopniu. Krewni o tym samym stopniu pokrewieństwa 
dziedziczą spadek w częściach równych28. 

W braku jakichkolwiek krewnych spadkodawcy, do całości spadku powo-
łany będzie małżonek spadkodawcy29. 

Kwestią sporną w orzecznictwie indyjskich sądów powszechnych pozosta-
wała możliwość udziału w procesie spadkobrania pozamałżeńskich dzieci spad-
kodawcy (illegitimate childeren’s succession). W dawnej judykaturze domino-
wał pogląd zgodnie z którym, za „zstępnego w linii prostej” (lineal descendant) 
uważano wyłącznie zstępnych urodzonych w małżeństwie, co stanowiło wyraz 
nadrzędności „rodziny”, jako podstawowej konstrukcji społeczno-religijnej30. 
W nowszym orzecznictwie zaczęto jednak odchodzić od wskazanej koncepcji. 
W sprawie J. Anthony v. V. M. Siyath, Wysoki Sąd Stanu Kerala orzekł, iż nie 
istnieje żaden racjonalny powód, dla którego jedynie w spektrum indyjskiego 
prawa spadkowego, sytuacja prawa dzieci urodzonych poza małżeństwie win-
na być odmienna, niż dzieci urodzonych w małżeństwie31.

26 section 33(a) w zw. z section 37-40 Indian Succession Act, 1925.
27 section 33(b) w zw. z section 41-46 Indian Succession Act, 1925.
28 section 49 Indian Succession Act, 1925.
29 section 33(c) Indian Succession Act, 1925.
30 Raj Kumar Sharma v. Rajinder Nath Diwan AIR 1987 Del 323.
31 Jane Anthony v. V. M. Siyath 2008 (4) KLT 1002, w uzasadnieniu do zapadłego rozstrzy-
gnięcia Sąd podniósł, iż inne gałęzie indyjskiego prawa (prawo karne, prawo opiekuńcze) nie 
dokonują rozróżnienia sytuacji prawnej dzieci, w zależności od tego, czy zostały one urodzone 
w małżeństwie, czy też poza nim. 
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Przechodząc do dalszych rozważań przypomnieć należy, iż jak już zostało 
wcześniej wskazane, dziedziczenie po zmarłym, który był wyznawcą zaratusz-
trianizmu, odbywać się będzie na zasadach przewidzianych przez sekcje 50-56 
Indian Succession Act (1925). 

W myśl sekcji 51(a) ustawy, w pierwszej kolejności powołane są z ustawy 
do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w czę-
ściach równych, przy czym, jeśli spadkodawca pozostawił po sobie również 
rodzica bądź rodziców, osoby te również powołane są do dziedziczenia, a ich 
udział spadkowy równy jest połowie udziału przypadającego dzieciom i/lub 
małżonkowi spadkodawcy. 

Jeżeli syn spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, któ-
ry by mu przypadał, przypada jego dzieciom oraz wdowie po nim w częściach 
równych. Jeżeli córka spadkodawcy nie dożyła otwarcia spadku, udział spad-
kowy, który by jej przypadał, przypada jej dzieciom w częściach równych. Po-
wyższe zasady stosuje się odpowiednio do dziedziczenia dalszych zstępnych 
spadkodawcy. 

W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego 
małżonek oraz pozostający przy życiu małżonkowie uprzednio zmarłych zstęp-
nych spadkodawcy, przy czym małżonek spadkobiercy dziedziczy trzecią część 
spadku, a pozostali przy życiu małżonkowie zstępnych spadkobiercy – łącznie 
trzecią część spadku, w częściach równych. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił 
małżonka, małżonkowie zstępnych spadkobiercy dziedziczą dwie trzecie spad-
ku w częściach równych, przy czym, jeśli spadkodawca pozostawił wyłącznie 
jedną taką osobę – dziedziczy ona trzecią część spadku. Pozostała część spad-
ku w powyższych przypadkach przypadać będzie dalszym krewnym spadko-
dawcy, w następującej kolejności, w częściach równych: (1) matce oraz ojcu 
spadkodawcy, (2) rodzeństwu spadkodawcy lub ich zstępnym, z wyłączeniem 
rodzeństwa przyrodniego, (3) dziadkom spadkodawcy, (4) zstępnym dziad-
ków spadkodawcy, (5) pradziadkom spadkodawcy, (6) zstępnym pradziadków 
spadkodawcy.  

W braku zstępnych, małżonka oraz małżonków uprzednio zmarłych 
zstępnych, powołani do spadku będą krewni spadkodawcy w kolejności wy-
nikającej z części II drugiego załącznika do Indian Succession Act (1925),  
w częściach równych, w następującej kolejności: (1) rodzice spadkodawcy,  
2) rodzeństwo spadkodawcy i ich zstępni, z wyłączeniem rodzeństwa przy-
rodniego, (3) dziadkowie spadkodawcy, (4) zstępni dziadków spadkodawcy,  
(5) pradziadkowie spadkodawcy, (6) zstępni pradziadków spadkodawcy,  
(7) przyrodnie rodzeństwo spadkodawcy lub ich zstępni, (8) małżonkowie 
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uprzednio zmarłego rodzeństwa spadkodawcy, w tym również rodzeństwa przy-
rodniego (9) małżonkowie uprzednio zmarłych dzieci dziadków spadkodawcy.

W braku osób powołanych do spadku na podstawie powyższych reguł, 
powołany do spadku będzie każdy dalszy krewny spadkodawcy, przy czym 
powołanie do spadku krewnego bliżej spokrewnionego ze spadkodawcą wy-
łącza od dziedziczenia krewnych spokrewnionych w dalszy sposób. Krewni  
o tym samym stopniu pokrewieństwa dziedziczą spadek w częściach równych32.

Poczynione wyżej uwagi odnośnie możliwości dziedziczenia przez po-
zamałżeńskie dzieci spadkodawcy pozostają aktualne również w stosunku do 
spadkobrania po osobach pozostających wyznawcami zaratusztrianizmu33. 

Dziedziczenie ustawowe w prawie muzułmańskim 

Dziedziczenie ustawowe po osobach, które były wyznawcami islamu, 
odbywać się będzie w oparciu o nieskodyfikowane normy prawa religijne-
go – normy prawa Szariatu. W myśl bowiem sekcji 2 Muslim Personal Law34 
zagadnienia m.in. szeroko rozumianego prawa spadkowego (w zakresie dzie-
dziczenia ustawowego), w sytuacji, gdy spadkodawca był muzułmanizmem – 
winne być rozstrzygane zgodnie właśnie z normami wyprowadzonymi z prawa 
Szariatu. Wobec tego, iż wśród muzułmanów zamieszkujących terytorium Re-
publiki Indii zdecydowaną większość stanowią wyznawcy islamu sunnickiego, 
dalsze rozważania zawarte w niemniejszym rozdziale dotyczyć będą wyłącznie 
tej gałęzi islamu35. 

Przedstawiciele indyjskiej nauki prawa cywilnego podkreślają, iż istnieją 
cztery źródła pierwotnego prawa w islamie, które w ujęciu łącznym stanowią 
źródła prawa Szariatu36. Do źródeł prawa pierwotnego zaliczają się:

• Święta Księga Koran;
• Sunna – zbiór przypowieści z życia proroka Mahometa, przekazywa-

nych w tzw. „hadisach”, czyli opowieściach przyjaciół i towarzyszy 
proroka;

• Idżma – konsensus społeczności muzułmańskiej co do konkretnego 
zagadnienia prawa islamskiego;

32 section 56 Indian Succession Act, 1925.
33 Bose 2021, s. 1697.
34 (Shariat) Application Act 1937.
35 India 2011 Census report – censusindia.gov.in; India 2012 International Religious Freedom 
Report, United States Department of State, 2013, https://2009-2017.state.gov/documents/or-
ganization/208640.pdf; zob. również Zieliński 2021 s.29-38.
36 Reyaz, districts.ecourts.gov.in.
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• Kijas – rodzaj wnioskowania prawniczego, który poprzez analogię do 
praw i sytuacji opisanych w Koranie oraz Sunnach pozwala na roz-
strzygnięcie konkretnych zagadnień prawnych, nieopisanych wprost 
w księgach, w sposób słuszny i sprawiedliwy.

Jako źródła prawa wtórnego wskazuje się natomiast: zwyczaj, orzecznic-
two sądów, akty prawa stanowionego oraz zasady sprawiedliwości i współżycia 
społecznego37. 

Pierwotne prawo muzułmańskie przewiduje dwie kategorie spadkobier-
ców ustawowych, tj. spadkobierców, którym należy się określona prawem część 
spadku (ang. Sharers, Quranic Heirs, ara. Ahl al-Fara’id), oraz spadkobierców, 
którym należy się odpowiednia część pozostałej części spadku (ang. residuaries, 
Agnatic Heirs, ara. Asabat). W pierwszej kolejności, spadek (udziały spadko-
we) należy rozdzielić między spadkobierców pierwszej kategorii, a pozostały 
po wskazanym procesie udział spadkowy przypadnie w odpowiednich propor-
cjach spadkobiercom kategorii drugiej38. Warto tutaj podkreślić, że małżonek 
spadkodawcy, jak również jego dzieci oraz rodzice, o ile dożyją otwarcia spad-
ku, jako jedyni zawsze dziedziczyć będą określoną część spadku, niezależnie od 
finalnego kręgu spadkobierców.

W grupie spadkobierców uprawnionych do określonej części spadku 
znajdują się: (1) mąż spadkodawczyni, (2) żona spadkodawcy, (3) córka spad-
kodawcy, (4) córka syna spadkodawcy, ewentualnie córka syna syna spadko-
dawcy, (5) ojciec spadkodawcy, (6) dziadek ojczysty spadkodawcy, (7) mat-
ka spadkodawcy, (8) babcia ojczysta spadkodawcy, (9) siostra spadkodawcy, 
(10) siostra przyrodnia spadkodawcy – ze strony ojca, (11) siostra przyrodnia 
spadkodawcy – ze strony matki, (12) brat przyrodni spadkodawcy – ze strony 
matki39.

Powołany do spadku mąż spadkodawczyni dziedziczy czwartą część spad-
ku, jeśli dziedziczy wespół z dziećmi lub połowę spadku, jeśli spadkodawczyni 
nie pozostawiła dzieci uprawnionych do spadku. 

Powołana do spadku żona spadkodawcy, dziedziczy ósmą część spadku, 
jeśli dziedziczy wespół ze zstępnymi spadkodawcy lub czwartą część spadku, 
jeśli spadkodawca nie pozostawił zstępnych uprawnionych do spadku. 

37 Pamar, Legal Servide India E-Journal, nr 1876.
38 Sunna, Kitab Al-Fara’id, Księga 11, rozdział 1, Hadith nr 3931, “Tawus reported on the 
authority of his father Ibn Abbas (Allah be pleased with them) narrating that Allah's Messenger 
(may peace be upon him) said: Distribute the property amongst Ahl al-Fara'id, according to the 
Book of Allah, and what is left out of them goes to the nearest male heir.”
39 Kitab al.-Fara’d, Księga 11, wprowadzenie.
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Córka spadkodawcy dziedziczy wyłącznie wówczas, gdy spadkodawca nie 
pozostawił po sobie syna. Powołana do spadku córka spadkodawcy dziedzi-
czy połowę spadku, przy czym, jeśli spadkodawca pozostawił po sobie więcej 
niż jedną córkę uprawnioną do spadku, dziedziczą one łącznie 2/3 spadku –  
w częściach równych. Jeśli spadkodawca pozostawił po sobie syna, córka traci 
prawo do spadku w ramach pierwszej kategorii spadkodawców i przysługuje 
jej połowa udziału spadkowego, który przypadać będzie synowi spadkodawcy 
w ramach spadkobrania spadkobierców drugiej kategorii40.

Córka syna spadkodawcy dziedziczy wyłącznie wówczas, gdy nie ma ona 
brata, a spadkodawca nie pozostawił po sobie syna. Powołana do spadku córka 
syna spadkodawcy dziedziczy wówczas połowę spadku, przy czym, jeśli spad-
kodawca pozostawił po sobie więcej niż jedną córkę syna uprawnioną do spad-
ku, dziedziczą one łącznie 2/3 spadku – w częściach równych. 

Ojciec spadkodawcy dziedziczy szóstą część spadku. Dziadek ojczysty 
spadkodawcy jest powołany do spadku, gdy ojciec spadkodawcy nie dożył 
otwarcia spadku. Dziedziczy on wówczas szóstą część spadku41.

Matka spadkodawcy dziedziczy trzecią część spadku, jeśli spadkodawca 
nie pozostawił po sobie zstępnych oraz jeśli nie pozostawił po sobie więcej niż 
dwoje rodzeństwa. W przeciwnym razie, matka spadkodawcy dziedziczy szó-
stą część spadku. Babcia ojczysta spadkodawcy dziedziczy wyłącznie wówczas, 
gdy matka spadkodawcy nie dożyła otwarcia spadku. Dziedziczy ona wówczas 
szóstą część spadku42.

Siostra spadkodawcy dziedziczy wyłącznie wówczas, gdy spadkodawca 
nie pozostawił po sobie syna, ojca, dziadka, brata, córki ani córki syna. Wów-
czas dziedziczy ona trzecią część spadku, przy czym, jeśli spadkodawca pozo-
stawił po sobie więcej niż jedną siostrę uprawnioną do spadku, dziedziczą one 
łącznie 2/3 spadku – w częściach równych.

Siostra przyrodnia spadkodawcy dziedziczy wyłącznie wówczas, gdy spad-
kodawca nie pozostawił po sobie syna, ojca, dziadka, brata, córki, córki syna 
ani rodzonej siostry. Wówczas dziedziczy ona trzecią część spadku, przy czym, 
jeśli spadkodawca pozostawił po sobie więcej niż jedną siostrę uprawnioną do 
spadku, dziedziczą one łącznie 2/3 spadku – w częściach równych.

Gdy spadkobiercy pierwszej kategorii otrzymają odpowiednie udziały, 
pozostała część spadku przypada krewnym zwanym z arabskiego „Asabat”,  
 

40 Rukmani Bai v. Bismilla Bai; Koran, An-Nisa 4:11.
41 Koran, An-Nisa 4:11.
42 Koran, An-Nisa 4:11.
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co według prawa Szariatu oznacza tych krewnych, w których linii pokrewień-
stwa nie występuje kobieta. Jest to druga kategoria spadkobierców43.

W pierwszej kolejności, całość pozostałej części spadku przypadnie sy-
nom spadkodawcy. Jeśli syn spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego synom w częściach równych. 
Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych płci męskiej. 

Jeśli jednak spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych płci męskiej, 
udział spadkowy, który by im przypadał, przypada ojcu spadkodawcy. Gdyby 
ojciec spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu 
przypadał, przypada dziadkowi spadkodawcy.

W dalszej kolejności, gdyby spadkodawca nie pozostawił po sobie ani 
zstępnych płci męskiej, ani wstępnych płci męskiej, udział spadkowy, który 
by im przypadał, przypada bratu spadkodawcy lub jego zstępnym płci męskiej, 
jeśli brak spadkodawcy również nie dożył otwarcia spadku. W braku wskaza-
nych osób, do przedmiotowej części spadku powołany zostanie przyrodni brat 
spadkodawcy, przed bratem ojca spadkodawcy. 

W zakresie zagadnień niejako wpadkowych warto wskazać, iż wyłączona 
od dziedziczenia będzie osoba, która zabiła spadkodawcę, lub chociażby nie-
umyślnie spowodowała jego śmierć. Nadto, nie może dziedziczyć po spadko-
dawcy będącym muzułmaninem osoba, która muzułmaninem nie jest44. 

Podsumowanie

Sumując powyższe rozważania stwierdzić należy, iż indyjski system prawa 
spadkowego jawi się jako system niepotrzebnie rozproszony oraz nadmiernie 
skomplikowany. Rację zdają się mieć przedstawiciele doktryny wskazujący na 
konieczność skonsolidowania i ujednolicenia indyjskiego prawa cywilnego po-
przez stworzenie i uchwalenie „Uniform Civil Law”, przy czym nie można 
pominąć faktu, iż artykuł 44 Konstytucji Republiki Indii wprost wskazuje,  
iż Państwo powinno dążyć do ujednolicenia prawa cywilnego obowiązującego 
na całym terytorium Republiki45. 

W podobnym tonie niejednokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy Indii 
wskazując, iż bierność indyjskiego ustawodawcy w tej materii jest niezrozumiała 

43 Sunna, Kitab Al-Fara’id, Księga 11, rozdział 1, Hadith nr 3929 „Ibn Abbas (Allah be pleased 
with them) reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: Give the shares to 
those who are entitled to them, and what remains over goes to the nearest male heir.”
44 Muhammad 2017.
45 Tak chociażby S. Shetreet, H. E. Chodosh, Uniform Civil Code for India: Proposed Blu-
eprint for Scholarly Discourse, Oxford 2015. 
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i nieakceptowalna46. Słusznie jednak podnosi się w orzecznictwie, iż o ile celo-
wość ujednolicenia indyjskiego prawa cywilnego nie może budzić wątpliwości, 
tak należy być świadomym, że odejście od tradycyjnego, religijnego pojmowa-
nia pewnych sfer szeroko rozumianego życia rodzinnego wiązać się będzie ze 
społecznym niezadowoleniem47.

Niemniej jednak, mając na względzie obecny kształt indyjskiego systemu 
prawa spadkowego, ciężko jest znaleźć racjonalne argumenty przemawiające za 
pozostawieniem tej gałęzi prawa prawu religijnemu. 
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Związki wyznaniowe Irlandii 
Północnej a północnoirlandzki 

proces pokojowy i ustrój 
tego regionu

Abstrakt: W niniejszym artykule autor prezentuje wpływ poszczególnych de-
nominacji znajdujących się w Irlandii Północnej na irlandzki proces pokojowy 
i ustrój tego regionu. Na początku autor szkicuje historię konfliktu w Irlandii 
Północnej. Następnie autor prezentuje postawę poszczególnych najważniej-
szych poszczególnych denominacji tj. Kościoła Katolickiego, Prezbiteriańskiego 
Kościoła Irlandii, Kościoła Irlandii oraz Metodystycznego Kościoła w Irlandii. 
Na zakończenie autor odnosi się również do innych wyznań i religii zamiesz-
kujących Irlandię Północną. Konkluzją niniejszego artykułu jest to, że najważ-
niejszym czynnikiem związanym z działalnością poszczególnych denominacji 
był prezbiteriański anty-katolicyzm który skutecznie uniemożliwił tworzenie 
instytucji łączących Republikę Irlandii z Północną Irlandią 

Słowa kluczowe: Irlandia Północna, Katolicyzm, Prezbiterianizm, Irlandia, 
Język irlandzki.

1 Uniwersytet w Białymstoku, ORCID: 0000-0002-5758-361X.
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Wstęp 

Konflikt w Irlandii Północnej wydaje się być jednym z tych wydarzeń,  
w historii krajów anglosaskich, w przypadku których religia jako taka odgrywa-
ła najważniejszą rolę.  Nie jest jednak wystarczającym stwierdzenie, że poglądy 
religijne jako takie miały wpływ na postawy Irlandczyków wobec omawianego 
konfliktu – wydaje się, że dotychczas nie zbadano wpływu dostojników po-
szczególnych wyznań na postawy Irlandczyków podczas konfliktu w Irlandii 
Północnej. 

Zbadanie wpływu liderów poszczególnych wyznań na przebieg wydarzeń 
w Irlandii Północnej, zdaje się być o tyle wartościowe, że pozwala wyciągnąć 
pewne wnioski o generalnym wpływie liderów religijnych na postawy społecz-
ne wśród ludności anglosaskiej – tego typu wnioski autor postara się stawiać 
jednak ostrożnie. 

W niniejszym artykule, autor pragnie przedstawić najpierw podstawowe 
informacje dotyczące konfliktu  w Irlandii Północnej – nie każdy czytelnik 
musi wiedzieć o co w ogóle chodzi, zatem niezbędne jest wstępne przybliżenie 
niniejszej tematyki. Następnie autor chciałby omówić stanowisko najważniej-
szych wspólnot wyznaniowych wobec omawianego zagadnienia. Autor wyod-
rębnił w tym celu jako najważniejsze związki wyznaniowe: 

• Kościół Rzymskokatolicki,
• Kościół Prezbiteriański w Irlandii (ang. Presbyterian Church in Ire-

land, irl Eaglais Phreispitéireach in Éirinn),
• Kościół Irlandii (ang. Church of Ireland,  irl. Eaglais na hÉireann),
• Kościół Metodystyczny w Irlandii (ang. Methodist Church in Ire-

land, irl. Eaglais Mheitidisteach in Éirinn), 

jak również postanowił poświęcić oddzielny ustęp innym związkom wy-
znaniowym. Należy tutaj wyjaśnić, że kryterium podziału stanowiło kryterium 
demograficzne. Autor w tym przypadku wziął pod dane demograficzne za rok 
2001 r. jako stosunkowo łatwo dostępne, a jednocześnie zakładając, że nie 
doszło w tym przypadku do znacznych zmian w strukturze demograficznej  
Irlandii Północnej pomiędzy spisem powszechnym w 2001 r. a głównymi 
wydarzeniami które określamy jako konflikt w Irlandii Północnej. Wskazane 
dane kształtują się następująco: 
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Tabela 1. Udział demograficzny poszczególnych grup wyznaniowych w Irlandii Północnej 
(Cenzus 2001).

Związek wyznaniowy Udział Procentowy

Kościół Rzymskokatolicki 40,2 proc.

Kościół Prezbiteriański w Irlandii 20,7 proc.

Kościół Irlandii 15,3 proc.

Kościół Metodystyczny w Irlandii 3,5 proc.

Inne (w tym brak denominacji i niewierzący) 20,3 proc.

Źródło Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA). 

Niniejszy artykuł, pomimo swojego silnie socjologicznego kontekstu, ma 
przede wszystkim charakter prawniczy – ma za zadanie zbadać czynniki wpły-
wające na formowanie się współczesnego ustroju politycznego Irlandii Północ-
nej. Ten charakter musi znaleźć swoje odbicie w zastosowanych metodach ba-
dawczych. Zatem najważniejszą metodą badawczą, znaną naukom prawnym, 
zastosowaną w niniejszym artykule będzie metoda historyczna, która pozwoli 
odtworzyć proces kształtowania się aktualnych norm prawnych. 

Konflikt w Irlandii Północnej  
i północnoirlandzki proces pokojowy

Na początek, niezbędne jest wyjaśnienie na czym polegał konflikt  
w Irlandii Północnej oraz jak się zakończył (czy raczej w jaki sposób osiągnięto 
zawieszenie broni). 

Generalnie, konflikty pomiędzy zwolennikami dołączenia Irlandii Pół-
nocnej do niepodległej Irlandii (a wcześniej w ogóle utworzenia tego państwa) 
a zwolennikami utrzymania unii z Wielką Brytanią są tak stare, jak przejęcie 
kontroli przez Wielką Brytanię nad Irlandią, jednak można wyodrębnić dwie 
zasadnicze granice czasowe. 

Pierwszą z nich jest rok 1801, w którym wydano Akt Unii (ang. Act 
of Union), który połączył w unię Królestwo Irlandii (której królami byli co 
do zasady Królowie Anglii) oraz Królestwo Wielkiej Brytanii – akt ten spo-
wodował głębokie powiązanie prawne pomiędzy Irlandią a Królestwem Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii oraz  przekazał dużą władze parlamentowi w Londynie  
w zakresie spraw dotyczących Irlandii. Tę datę można przyjąć (chociaż bardzo 
umownie) jako datę w której rozpoczął się, w reakcji na ten akt prawny) ruch 
republikański (czy wtedy jeszcze raczej ruch irlandzko-katolicki) w Irlandii. 
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Drugą datą jest rok 1969 r. w którym IRA w Belfaście (Irlandzka Repu-
blikańska Armia, ang. Irish Republican Army, irl. Óglaigh na hÉireann) ogło-
siła powrót do walki zbrojnej2. Autor niniejszego artykułu świadomie pomija 
tutaj wydarzenia związane z uzyskaniem niepodległości przez Wolne Państwo 
Irlandzkie ( irl. Saorstát Éireann) – uzyskanie niepodległości przez te państwo 
przyniosło raczej uspokojenie w samym Ulsterze, skoro nawet IRA zrezygno-
wała z prowadzenia kampanii na rzecz zniesienia granicy pomiędzy Wolny 
Państwem Irlandzkim, a Irlandią Północną, ze względu na brak poparcia ze 
strony miejscowej ludności. Niektórzy badacze postrzegają jako znaczące wy-
darzenie również sierpień 1969 r., podczas którego odbyły się najważniejsze i 
pierwsze od bardzo długiego czasu zamieszki w Irlandii Północnej, jako po-
czątek konfliktu w Irlandii Północnej3. Próbując naszkicować ramy czasowe 
omawianych wydarzeń, nie sposób nie wskazać, że jednym z najważniejszych 
wydarzeń, swoistym punktem przełamania konfliktu, była Krwawa Niedziela 
(ang. Bloody Sunday , irl. Domhnach na Fola) podczas której żołnierze brytyj-
scy otworzyli ogień do demonstrantów – te wydarzenia wywołały oburzenie ze 
strony katolików, nasilenie się przemocy ze strony IRA, a w końcu zawieszenie 
samorządności Irlandii Północnej, które miało miejsce aż do podpisania po-
rozumienie Wielkiego Piątkowego (ang. Good Friday Agreement irl. Comha-
ontú Aoine an Chéasta). Jednocześnie wydarzenia te miały dalekosiężne skut-
ki prawne, poza zawieszeniem autonomii – skutkowały przyjęciem całej serii 
ustaw mających charakter antyterrorystyczny, które jednocześnie w znacznym 
ograniczały prawa mieszkańców Irlandii Północnej (nota bene pierwsze z tego 
rodzaju praw było przyczyną tłumionych demonstracji)4. 

W końcu, należy powiedzieć kilka słów o porozumieniu wielkopiątko-
wym z 1998 które zakończyło konflikt. Najważniejsze z jego postanowień to:

• Irlandia Północna miała pozostać w składzie Zjednoczonego Króle-
stwa, jednak naród Irlandii Północnej zyskał prawo do decydowa-
nia o sobie za pomocą referendum (w tym prawo do połączenia się  
z Republiką Irlandii), 

• Rozbrojenie ugrupowań zbrojnych (chodziło głównie o IRA oraz 
UDA) – te które przestrzegały zawieszenia broni miały zostać nagro-
dzone amnestią dla ich członków którzy pozostawali w brytyjskich 
więzieniach), 

2 McConaghy 2017.
3 Rose 2000.
4 Walsch 2000.
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• Utworzenie Zgromadzenie Irlandii Północnej (ang. Northern Ire-
land Assembly, irl. Tionól Thuaisceart Éireann) wyłanianego metodą 
d’Hondta oraz powołanie nowych instytucji takich jak Rada Północ 

– Południe (, które miała konsultować się w sprawach dotyczących 
całości wyspy, Komisji Równouprawnienia i Praw Człowieka.

Rewizja ustaw antyterrorystach  
oraz reforma policji w Irlandii Północnej5

Jak wskazują niektórzy, porozumienie wielkopiątkowe w znacznym stop-
niu zmieniło irlandzki nacjonalizm – stał się on bardziej związany z państwem 
irlandzkim, w miejsce nacjonalizmu opartego na kulturze6. Spotkało się rów-
nież ono z krytyką, opartą o to, jakoby odmówiło pełnego samostanowienia 
narodowi irlandzkiemu7, z czym nie można się zgodzić, mając na uwadze,  
że zostało przyjęte w referendum, referendum pozostaje najważniejszym wy-
razem samostanowienia8, a integralność terytorialna pozostaje zasadą prawa 
międzynarodowego równie ważną co zasada samostanowienia9. 

Niezależnie od powyższych uwag, należy stwierdzić, z perspektywy oko-
ło 25 lat Porozumienie Wielkopiątkowe wypełniło swoje zasadnicze zadanie – 
ograniczyło, prawie do zera, przemoc w Irlandii Północnej, chociaż nie zakoń-
czyło konfliktu. Podobne oczekiwania wyrażali autorzy niedługo po zawarciu 
niniejszego porozumienia10. Ciężko jest powiedzieć czy w ogóle zakończenie 
omawianego konfliktu, w rozumieniu braku jakichkolwiek sporów na linii ka-
tolicy – protestanci było w ogóle możliwe. Wydaje się, że bez drastycznych 
kroków takich jak wymiana ludności raczej nie jest to możliwe, w związku  
z czym można określić Porozumienie Wielkopiątkowe jako sukces. 

Kolejnym krokiem, który doprowadził do ostatecznego zakończenia na-
pięć na poziomie politycznym pomiędzy unionistami a nacjonalistami irlandz-
kimi było Porozumienie Świętego Andrzeja (ang. St Andrews Agreement, irl. 
Comhaontú Chill Rímhinn) które doprowadziło do tego, że Demokratycz-
na Partia Unionistyczna (ang. Democratic Unionist Party w skrócie DUP) 
zaakceptowała stały podział władzy pomiędzy unionistami a nacjonalistami,  
a bardziej radykalna z partii nacjonalistycznych tj. Sinn Fein (pol. My Sami) 

5 O'Sullivan 2000.
6 Cauvet 2011.
7 Maguire 2014.
8 Perkowski 2001.
9 Tyranowski 1990.
10 Dunn & Nolan-Haley 1999.
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zaakceptowała policję służącą w Irlandii Północnej11. Niemniej jednak, zna-
czenie tego porozumienia było znacznie mniejsze niż znaczenie porozumienia 
wielkopiątkowego, ponieważ porozumienie świętego Andrzeja właściwie sta-
nowiło tylko dopełnienie Porozumienia Wielkopiątkowego. 

Po powyższym, skrótowym nakreśleniu historii konfliktu w Irlandii Pół-
nocnej, autor niniejszego artykułu pragnie przejść do właściwego tematu ni-
niejszego artykułu, tj. roli kościołów w konflikcie w Irlandii Północnej. 

Kościół Rzymskokatolicki  
a północnoirlandzki proces pokojowy

Rolę Kościoła Katolickiego w konflikcie w Irlandii Północnej już na 
pierwszy rzut oka możemy ocenić jako znaczną – w końcu, o ile protestanci 
dzielili się na różne denominacje, to katolicy właściwie wyłącznie należeli do 
jednej denominacji jaką był Kościół Rzymskokatolicki. W dodatku, w przeci-
wieństwie do protestantów, istnieje bardzo silny związek pomiędzy poglądami 
religijnymi, a poglądami na przyszłość polityczną Irlandii Północnej – katolicy 
prawie zawsze są przeciwnikami Unii i prawie zawsze uważają się za Irlandczy-
ków, a nie Brytyjczyków12. 

W pierwszej kolejności należy odnotować, że Stolica Apostolska wypo-
wiadała się wprost przeciwko przemocy, wzywając katolików do jej odrzuce-
nia, niemniej nie zdecydowała się, pomimo wezwań ze strony protestantów,  
do nakładania automatycznej ekskomuniki na katolików, posługujących się 
przemocą w omawianym konflikcie13. Na wezwania do porzucenia przemocy 
IRA odpowiadała, że winnymi przemocy są Wielka Brytania oraz protestan-
ci oraz wyłącznie całkowite wycofanie się Brytyjczyków z Irlandii Północnej 
może zakończyć przemoc14. Niemniej niektórzy północnoirlandzcy sugerowali,  
że katolicy uciekający się do terroryzmu mogą nakładać na siebie ekskomunikę15.

Jeżeli hierarchia kościelna popierała jakąś partię polityczną, to popierała 
raczej Socjaldemokratyczną Partię Pracy (ang. Social Democratic and Labo-
ur Party w skrócie: SDLP, irl. Páirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre  
w skrócie: PSDLO), która była znacznie mniej radykalna, a przede wszystkim 
raczej nie odwoływała się do przemocy, w przeciwieństwie do Sinn Fein która 

11 Cordova 2010.
12 Mitchel 2003.
13 Scull 2019.
14 New York Times 1979.
15 Ó hAdhmaill 2013.
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miała silne związki z IRA16. W przypadku tej drugiej partii biskupi katoliccy 
nawet wprost przestrzegali przed głosowaniem na nią17, a także podkreślali nie-
zgodność walki zbrojnej z religią katolicką – ich zdaniem doktryna wojny spra-
wiedliwej w żaden sposób nie wpisywała się w konflikt w Irlandii Północnej18, 
jak również nie do pogodzenia z wyznawaniem religii katolickiej miał być 
udział w strajkach głodowych prowadzących do śmierci strajkującego (jako 
samobójstwo)19. W przeciwieństwie do kościołów protestanckich (o czym  
za chwilę) nie sposób znaleźć przykładów księży czy kleryków katolickich, któ-
rzy zajmowaliby się bezpośrednio polityką20, Wiąże się to w sposób oczywisty 
z faktem, że Kodeks Prawa Kanonicznego zakazuje łączenia urzędów świeckich 
i kościelnych.

Powyższa postawa miała oczywiste implikacje dla procesu pokojowe-
go podczas konfliktu – odrzucenie przemocy oraz skrajnych form protestu 
łagodziło napięcia pomiędzy katolikami a protestantami, a wielu wiernych 
wskazówki duchownych musiały odwodzić od akcji zbrojnych. Tego rodza-
ju postawa musiała stanowić również zachętę dla IRA żeby ta złożyła broń 

– przestrzeganie zasad swojej religii musiało stanowić dodatkową zachętę ra-
zem z obietnicą wypuszczenia więźniów. Jednocześnie Kościół Katolicki brał 
pośredni udział właściwie przez cały czas trwania konfliktu w rozmowach po-
kojowych, w tym w negocjacjach dotyczących porozumienia wielkopiątkowe-
go – nie naciskając jednak na żadne konkretne rozwiązania ustrojowe, jednak 
pewnym ograniczeniem w rozmowach pokojowych było pogorszenie reputacji 
Kościoła Katolickiego w społeczeństwie Irlandii w latach ’90 – które wiązało 
się z wybuchem skandali seksualnych w Kościele Katolickim w samej Repu-
blice Irlandii21. 

Należy przy tym podkreślić, że przedstawiciele kościoła katolickiego,  
w rozumieniu duchownych, jak zostało wskazane wcześniej, nigdy nie bra-
li czynnego udziału w życiu politycznym Irlandii sensu stricto. O ile więc,  
w przypadku prezbiterian możemy mówić o bezpośrednim wpływie na ustrój 
polityczny Irlandii Północnej wywieranym przez duchownym, ponieważ brali 
oni czynny udział w polityce, to w przypadku Kościoła Katolickiego wpływ 
ten mógł być co najwyżej pośredni. 

16 Ó hAdhmaill 2013.
17 Scull 2019.
18 Mitchell 2006.
19 O'Malley 1995.
20 Mitchell 2006.
21 Scull 2019.
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Podsumowując, wydaje się, że wpływ Kościoła Katolickiego na aktual-
ny ustrój Irlandii Północnej pozostawał właściwie żaden, ponieważ duchowni  
w zasadzie nie angażowali się w konflikt, a jeżeli już to potępiają terroryzm 
dokonywany przez katolików. Warto tutaj jeszcze odnotować, że w nawet 
szkołach prowadzonych przez tę denominację nie prowadzono nauki języka ir-
landzkiego22, co samo w sobie dużo mówi, o małym zaangażowaniu w konflikt. 

Kościół Prezbiteriański w Irlandii  
oraz Wolny Kościół Prezbiteriański Ulsteru  
a północnoirlandzki proces pokojowy

Pierwszą różnicą, która możemy zauważyć w podejściu instytucjonalnego 
Kościoła Prezbiteriańskiego w Irlandii do konfliktu w Irlandii Północnej jest 
różnica polegająca na tym, że w przypadku tej denominacji jej duchowni brali 
czynny udział polityczny w konflikcie, a sam konflikt doprowadził do rozłamu 
w Kościele Prezbiteriańskim w Irlandii. W związku z faktem, że przyczyny 
rozłamu w dobry sposób ukazują postawę tego kościoła, w tym ustępie autor 
zbiorczo potraktował Kościół Prezbiteriański w Irlandii oraz rozłamowy Wol-
ny Kościół Prezbiteriański Ulsteru (ang. Free Presbyterian Church of Ulster irl. 
Eaglais Phreispitéireach Saor Uladh). 

Podczas Konfliktu w Irlandii Północnej Kościół Prezbiteriański  
w Irlandii przeszedł poważne zmiany. Na początku konfliktu, był denominacją 
nastawioną na ekumenie oraz sprzeciwiającą się przemocy. Jeszcze w 1969 r.  
Kościół Prezbiteriański w Irlandii sprzeciwiał się łączeniu religii z polityką, 
wyrażał zaniepokojenie rosnącą przemocą oraz szukał dialogu ekumenicznego  
z Kościołem Katolickim, wskazując wspólne, chrześcijańskie wartości. W póź-
niejszym okresie, Kościół Prezbiteriański w Irlandii przeszedł wielką metamor-
fozę, atakując katolików i Kościół Rzymskokatolicki za rzekome wsparcie dla 
terroryzmu, sugerując wręcz, że biskupi katoliccy wspierają IRA i zachęcają do 
przemocy. Taka postawa znalazła swoje odzwierciedlenie również w opuszcze-
niu przez tę denominację Światowej Rady Ekumenicznej23. Niemniej jednak, 
pomimo pewnej radykalizacji, liderzy Kościoła Prezbiteriańskiego w Irlandii 
brali udział we współpracy pomiędzy czterema największymi denominacjami, 
potępiając przemoc oraz nawołując do dialogu24. 

22 Judge 2007.
23 Brewer & Higgins 1988.
24 Sandal 2017.
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Dodatkowo, w przypadku tego kościoła, jego twarzą w kontekście kon-
fliktu w Irlandii Północnej stał się Martin Smyth, który przez pewien okres 
łączył działalność polityczną z byciem pastorem, z tej drugiej aktywności zre-
zygnował dopiero, który został wybrany na członka parlamentu w Belfaście.  
Co charakterystyczne, w późniejszych latach Martin Smyth stał się prze-
ciwnikiem porozumienia wielkopiątkowego, a nawet podczas swojej po-
sługi pastora pozostawał liderem radykalnych unionistów skupionych  
w tzw. Orange Order25. 

Na tym tle,  odznacza się postawa Iana Pansleya, który pomimo tej prze-
miany Kościoła Prezbiteriańskiego, uważał tę denominację za mało radykalną  
i postanowił założyć własną wspólnotę tj. Wolny Kościół Prezbiteriański Ulste-
ru. Właściwie nie da się mówić o Konflikcie w Ulsterze bez odwołania do tej 
postaci. Ian Pansley był czołowym działaczem unionistycznym, a w później-
szym okresie jego partia, tj. Demokratyczna Partia Unionistyczna początkowo 
brała udział w rozmowach pokojowych, których efektem było porozumienie 
wielkopiątkowe, jednak ze względu na zaangażowanie w te rozmowy również 
Sinn Fein (z tego samego względu sprzeciwiając się porozumieniu jako takie-
mu) wycofała się z tych rozmów. Jednocześnie widzimy, że Ian Paysley połą-
czył ze sobą politykę i religię w sposób właściwie ścisły – a postawa polityczna 
DUP stanowiła odzwierciedlenie radykalnych poglądów religijnych wyznawa-
nych przez tę postać: głęboki antykatolicyzm powodował również sprzeciw 
wobec pogłębionych rozmów pokojowych z katolikami. Wolny Kościół Pre-
zbiteriański utrzymywał i utrzymuje po dziś dzień, że papież jest antychry-
stem opisanym w Biblii, a trudno podejmować rozmowy pokojowe ze stroną,  
w przypadku której się wierzy, że jest ona w istocie sługami antychrysta. Ta po-
stawa skądinąd powoduje, że po dziś dzień z wielką trudnością DUP powołuje 
rządy koalicyjne (zgodnie z porozumieniem wielkopiątkowym) z Sinn Fein.

Skoro więc zostało powiedziane, że liderem jednym z najważniejszych 
ugrupowań unionistycznych był duchowny i duchowy lider Wolnego Kościo-
ła Prezbiteriańskiego, a postawa tej partii była również głęboko determinowa-
na przez jej antykatolicyzm to niewątpliwie jest to wpływ tego kościoła w sen-
sie instytucjonalnym na przebieg północnoirlandzkiego procesu pokojowego. 
Nawet ostateczna zgoda DUP na Porozumienie Świętego Andrzeja, co było 
widziane jako przejście bardziej do centrum nie było wcale związane z odrzuce-
niem antykatolickiego  podejścia przez tę partię i środowisko, lecz z tego powo-
du, że rząd Blaira właściwie szantażował Iana Painsleya, dając mu do wyboru 

25 Elliot & Flackes 1999.
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akceptację porozumienia lub wprowadzenie przez rząd Wielkiej Brytanii tzw. 
direct rule, ustanowionego jednak, nie jak było zazwyczaj samodzielnie przez 
Londyn, lecz w kooperacji z Dublinem – oznaczało to więc wzrost znaczenia 
Republiki Irlandii w Irlandii Północnej co dla radykalnej frakcji unionistów 
jakim była DUP było absolutnie nieakceptowalne26. 

Jednocześnie jednak presja wywoływana przez DUP miała jeszcze inny 
wymiar. Daleko idące żądania wysuwane przez DUP, wpływały również na 
przedstawicieli partii politycznej, która brała udział w rozmowach pokojowych 
tj. Oficjalnej Partii Unistycznej (ang. Official Unionist Party w skrócie: OUP). 
Ta partia nie chciała się zgodzić na jakikolwiek sposób instytucjonalnego po-
wiązania ze sobą Republiki Irlandii oraz Irlandii Północnej, w związku z czym, 
kompromisem była pozbawiona większego praktycznego znaczenia Rada Pół-
noc – Południe. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że instytucjonalny kościół prezbite-
riański, w tym zarówno Kościół Prezbiteriański w Irlandii jak i Wolny Kościół 
Prezbiteriański Ulsteru wywarły znaczny wpływ na aktualny ustrój polityczny 
Irlandii Północnej. Duchowni tego kościoła (przede wszystkim Ian Paysley, ale 
nie tylko) podsycali nastroje antykatolickie, a przez to antyirlandzkie. Niechęć 
do Republiki Irlandii i katolików podsycana przez duchownych tych kościoła 
znalazła swoje odzwierciedlenie w bardzo nieznaczących w praktyce ustale-
niach dot. Rady Północ – Południe i wszelkich instytucjach które w zamie-
rzeniu miały łączyć Irlandię Północną z Republiką Irlandii. Warto dodatkowo 
wspomnieć, że jednym z przejawów słabości Rady Północ – Południe jest sła-
ba pozycja języka irlandzkiego we współczesnej Irlandii Północnej, albowiem 
upowszechnieniem tego języka zajmuje się organ związany bezpośrednio z nią 
związany tj. Rada Języka Irlandzkiego (irl. Foras na Gaeilge dosł. „Instytut 
Irlandzki”). Przejawia się to m.in. w tym, że o ile irlandzkojęzyczne media są 
dostępne w Północnej Irlandii, to źródłem tego rodzaju treści jest właściwie 
wyłącznie telewizja publiczna Republiki Irlandii – RTE27.

Kościół Irlandii  
a północnoirlandzki proces pokojowy 

Po przeanalizowaniu wpływu dwóch największych denominacji na kon-
flikt w Północnej Irlandii, oraz jej ustrój wypracowany w ramach porozumienia  
 

26 Mustad 2018.
27 Judge 2007.
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pokojowego, dalsze rozważania należy poświęcić mniejszej z denominacji pro-
testanckich tj. Kościołowi Irlandii. 

Kościół Irlandii, w przeciwieństwie do kościołów prezbiteriańskich, nie 
porzucił ruchu ekumenicznego – wręcz przeciwnie, bywał postrzegany (a wła-
ściwie kościół anglikański bywał w ten sposób postrzegany, a Kościół Irlandii 
również jako część) jako główna denominacja opowiadająca się za dialogiem 
ekumenicznym28. Już sam ten fakt świadczy o tym, że anglikanie w Irlandii 
Północnej w znacznej mierze porzucili swój antykatolicyzm. Dodatkowo, Ko-
ściół Irlandii nie był w swoim życiu kościelnym przeciwny językowi irlandz-
kiemu – posiadał on (chociaż na terenie Republiki Irlandii) własny ośrodek 
nauki tego języka29. 

Testem dotyczącym zachowania tej denominacji wobec konfliktu  
w Irlandii Północnej była kontrowersja związana z paradami oranżystów 
(unionistów) w okolicach miasta Portadown. Zwolennicy unii nalegali na to, 
żeby ich parady przebiegały przez niewielką dzielnicę katolicką w mieście, któ-
re zasadniczo było miastem protestanckim30. Miejscowy biskup potępił tego 
typu prowokacje, nazywając je bluźnierstwem31, podczas gdy władze kościoła 
prezbiteriańskiego również nie odpowiedziały entuzjazmem, jednak w sposób 
dużo mniej potępiający dla zwolenników Wielkiej Brytanii32. Należy przy tym 
odnotować, że Kościół Irlandii niniejszym odciął się od oranżystów, pomimo 
tego, że to ta wspólnota, a nie Kościół Prezbiteriański, miała z nim największe 
powiązania historyczne33.

Należy jednocześnie mieć na uwadze, że Kościołowi Irlandii zależało na 
szybkim osiągnięciu pokoju – w przeciwieństwie do kościołów prezbiteriań-
skich, znajdowali się w nim zarówno wierni w Republice Irlandii oraz w Pół-
nocnej Irlandii, a ci zamieszkujący Republikę Irlandii pozostawali sceptyczni 
wobec angażowania się przez hierarchów kościelnych po stronie unionistów, 
w szczególności po wyżej opisanym incydencie34. Kościół Prezbiteriański  
w Irlandii, oczywiście również posiada struktury w Republice Irlandii, jednak 
jest to denominacja w zasadzie w Republice Irlandii nieobecna (96 proc. człon-
ków tego kościoła zamieszkuje Irlandię Północną). 

28 Fincher 1991.
29 Relihan 2018.
30 Fawcett 2000.
31 The Irish Times 1996.
32 Fawcett 2000.
33 Sandal 2017.
34 Cooney 1997.
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Mimo wszystko, ciężko odnaleźć, poza takimi gestami, jak w związku  
z wyżej opisanym incydentem, formalnych wystąpień biskupów Kościoła  
Irlandii, poza ogólnym nawoływaniem do pokoju. Co charakterystyczne ta spra-
wa nie była podnoszona przez dostojników tej wspólnoty na zgromadzeniach  
z biskupem Canterbury, a Kościół Irlandii mógł wywierać za pośrednictwem 
tej instytucji presję czysto polityczną – za pośrednictwem biskupów anglikań-
skich w Izbie Lordów. Jak się odnotowuje, wydaje się, że ważniejsza dla tego 
kościoła była jego autonomia35. Można to zatem odczytać jako delikatne, ale 
jednak, opowiedzenie się za autonomią Irlandii Północnej od reszty Zjedno-
czonego Królestwa. 

W związku z powyższym, można uznać, że zarówno bezpośrednie dzia-
łania duchownych Kościoła Irlandii, jak również jego generalna konstrukcja 
sprzyjała porozumieniu oraz ustanowieniu w ramach porozumienia wielko-
piątkowego instytucji wspólnych dla Republiki Irlandii oraz Irlandii Północ-
nej. Literatura przedmiotu wskazuje, że bardziej skłonna do kompromisów 
postawa Oficjalnej Partii Unionistycznej wynikała z kompromisowej postawy 
Kościoła Irlandii36. 

Kościół Metodystyczny w Irlandii a 
północnoirlandzki proces pokojowy 

Ostatnią denominacją, którą chciałbym się zająć w sposób osobny jest 
Kościół Metodystyczny w Irlandii – ze względu na jego znaczenie w demo-
grafii Irlandii Północnej. Niemniej należy stwierdzić, że rola tej wspólnoty  
w północnoirlandzkim procesie pokojowym była właściwie marginalna. 

Co wydawać się może nieoczywiste, ze względu na swoje ekumeniczne 
nastawienie i oddzielenie od reszty protestantów, metodyści w Irlandii Pół-
nocnej bywali niepostrzegani przez katolików jak również przez prezbiterian 
jako „protestanci”37. 

Niemniej należy wskazać, że metodyści jako wspólnota w największym 
stopniu skupiła się na walce o pokój – należy tutaj wskazać, że lider Kościo-
ła Metodystycznego w Irlandii, przewodniczący Zgromadzenia tego kościoła 
Eric Gallagher domagał się od innych kościołów protestanckich tłumaczenia 
wiernym, dlaczego to co mówi Ian Paysley jest niezgodne z biblią38.

35 Sandal 2017.
36 Fincher 1991.
37 Cooney 2015.
38 Sandal 2017.
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Istotną postacią w życiu tej wspólnoty, był Robert Brandford – pasto-
ra metodystycznego, który jednak dość szybko zrezygnował z bycia pastorem  
i odciął się od swojej dotychczasowej wspólnoty, ze względu na to, że czuł,  
że Kościół Metodystyczny w Irlandii ma zdecydowanie odmienne od jego, 
spojrzenie na konflikt pomiędzy protestantami a katolikami39. Sam Bradford 
miał poglądy wręcz fundamentalistycznie antykatolickie, podobne do poglą-
dów Paysleya40 – nic dziwnego więc, że jego poglądy były sprzeczne z pogląda-
mi kościoła który domagał się wprost potępiania tego rodzaju nauczania. 

Niemniej jednak, wpływ na ustrój Irlandii Północnej tego kościoła był 
właściwie żaden, natomiast rola w ramach procesu pokojowego, ze względu 
na stosunkowo małą wielkość tej wspólnoty również była niewielka, chociaż 
przyczyniła się do wskazywania protestantom, że antykatolicyzm nie musi 
być elementem protestanckiej tożsamości – chociaż również to było osłabiane 
przez fakt, że nie wszyscy protestanci w Irlandii widzieli metodystów jako część 
swojej grupy. 

Inne wyznania chrześcijańskie i inne religie  
a północnoirlandzki proces pokojowy

Skoro, jak zostało powiedziane, znaczenie metodystów w procesie poko-
jowym oraz ich wpływ na obecny ustrój Irlandii Północnej był niewielki, to 
tym bardziej wpływ mniejszych grup religijnych musiał taki być. 

Muzułmanie zamieszkujących Irlandię Północną, grupa ta (i ich przed-
stawiciele instytucjonalni) angażowali się w międzywyznaniową współpracę 
zmierzającą do osiągnięcia pokoju41. Z kolei wyznawcy bahaizmu angażowali 
się w prace komisji które dążyła do zawieszenia broni pomiędzy unionistami 
a nacjonalistami42. 

Natomiast, w przypadku innych wyznań chrześcijańskich oraz innych re-
ligii (takich jak judaizm) ciężko mówić o jakimkolwiek realnym wpływie tych 
denominacji i religii na proces pokojowy oraz kształt ustroju Irlandii Północ-
nej. Wydaje się, że może to być spowodowane tym, że takie mniejszościowe 
wyznania wolały raczej dbać o przetrwanie i rozwój własnych wspólnot, niż 
angażować się w konflikt, w którym nie były zasadniczym aktorem.

39 Bradford 1984.
40 Bradford 1984.
41 Marranci 2004.
42 Skuce 2006.
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Podsumowanie 

Podsumowując, zasadniczo wpływ religii, na aktualny ustrój Irlandii Pół-
nocnej był stosunkowo niewielki i generalnie należy go wiązać przede wszyst-
kim z prezbiteriańskim antykatolicyzmem. O ile dwie mniejsze denominacje 
protestanckie dążyły do pokoju i zasadniczo nie sprzeciwiały się instytucjom 
które przekraczały granice pomiędzy Republiką Irlandii a Zjednoczonym Kró-
lestwem, to kościół prezbiteriański prowadząc w istocie antykatolicką retory-
kę, poprzez swój wpływ na członków społeczeństwa i polityków w skutecz-
ny sposób osłabiał tego rodzaju instytucje, proponowane w ramach rozmów 
pokojowych. Retoryka kościoła katolickiego, o ile akcentowała równe prawa 
obywatelskie, to w swojej istocie nie odnosiła się w żaden sposób do żadnych 
instytucji prawnych czy politycznych. Kościół katolicki miał więc, co najwy-
żej taki wpływ na proces pokojowy w Irlandii Północnej, że domagając się 
przerwania walki zbrojnej przybliżał Irlandię Północną do pokojowego za-
kończenia konfliktu przyspieszał zawieszenie broni poprzez wpływ na swoich 
wiernych. Pomimo tego, można tutaj krytykować stosunkowo miękkie narzę-
dzia tego typu presji – Kościół Katolicki mógł np. ogłosić, że osoba walcząca  
w IRA ściąga na siebie ekskomunikę – żadne tego typu kroki nie zostały jednak 
podjęte. 

Wydaje się, że sekularyzacja która ma obecnie miejsce zarówno w społe-
czeństwie Wielkiej Brytanii jak i Republiki Irlandii może sprzyjać umacnia-
niu się transgranicznych instytucji i zwiększaniu ich praktycznego znaczenia,  
w szczególności mając na uwadze wyzwania, które stoją przed społeczeństwem 
tych dwóch państw z związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Euro-
pejskiej. Wynika to z faktu, że jak zostało wyżej wykazane, szczególnie silne 
nastroje antyirlandzkie w znacznej mierze wynikają z poglądów antykatolic-
kich – te z kolei w związku z sekularyzacją powinny słabnąć. 
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Porównanie stosunku  
państwa angielskiego  

ze stanowiskiem Kościoła Anglii 
wobec homoseksualizmu 

Abstrakt: Celem artykułu jest ukazanie dość specyficznej zależności zachodzą-
cej między państwem i formowania się prawa a Kościołem. Głównym tematem 
artykułu jest zbadanie regulacji prawnych, dotyczących związków partner-
skich oraz małżeństw jednopłciowych, wprowadzonych przez system prawny  
Anglii, a także ukazanie stosunku Kościoła Anglii do owych regulacji oraz osób 
homoseksualnych. Religia jako istotny element życia społecznego wywierała  
i dalej wywiera duży wpływ na rządy i prawo na świecie, kształtuje pewne tory, 
jakimi podąża część społeczeństwa, jednakże prawo może kształtować je zu-
pełnie inaczej, zabezpieczając przy tym interesy mniejszości społecznych czy 
w tym wypadku tak zwanych mniejszości seksualnych. Autor porównuje ze 
sobą regulacje obowiązujące w systemie prawa Anglii ze stosunkiem Kościo-
ła anglikańskiego wobec homoseksualizmu. System prawny Anglii zezwala na 
zawieranie małżeństw jednopłciowych na mocy ustawy Same Sex Couples Act, 
która weszła w życie w lipcu 2013 roku. Z kolei wspólnota Kościoła Anglii jest 
podzielona w owej kwestii. Część z nich opowiada się po stronie bardzo kon-
serwatywnej, jednakże większość ma liberalny stosunek i jest pozytywnie nasta-
wiona. Mimo to wciąż podtrzymują przyjęte stanowisko odnośnie niemożności 
błogosławienia parom homoseksualnym. W celu zrozumienia poszczególnych 
postaw społeczeństwa wobec związków jednopłciowych temat homoseksuali-
zmu jest postrzegany z perspektywy interdyscyplinarnej, autor zwraca uwagę na 
aspekty prawne, społeczne, a przede wszystkim historyczne — szczególnie tak 
zwane zjawisko Sodomy law.

Słowa kluczowe: homoseksualizm, Kościół Anglii, małżeństwa jednopłciowe, 
państwo angielskie, związki partnerskie.

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Wprowadzenie

Choć homoseksualizm nie stanowi novum we współczesnym świecie,  
to wciąż potrafi rozpalić skrajne emocje. W perspektywie globalnego postrzega-
nia przez społeczeństwo jest odbierany dość pozytywnie lub neutralnie, świad-
czy o tym to chociażby fakt, że wiele państw decyduje się na ustanowienie 
stosownych regulacji w celu zrównania ze sobą praw przysługującym osobom 
heteroseksualnym jak i homoseksualnym w zakresie formalizowania związków 
i zawierania małżeństw. Już 31 państw na świecie uznaje równość małżeń-
ską. Jednakże wciąż zadziwiająca liczba państw — równolegle w aż 68 krajach 
funkcjonują przepisy penalizujące związki między osobami tej samej płci, na-
wet karą śmieci2. I choć znaczącym czynnikiem wpływającym na tolerancje 
bez wątpienia jest poziom rozwoju danego państwa i poziom wykształcenia3,  
to bardzo istotny wpływ wywiera również religia, wszak duży odsetek w każdym 
państwie stanowią osoby wierzące, niekoniecznie jednorodnego wyznania. Jak 
powszechnie wiadomo, homoseksualizm dla wielu religii od zawsze był niewy-
godnym tematem i traktowany jest jako grzech, bluźnierstwo wobec Boga.

Religia jako istotny element życia społecznego wywierała i dalej wywiera 
duży wpływ na postrzeganie niektórych zjawisk społecznych, rządy i prawo na 
świecie, kształtuje pewne tory, jakimi podąża część społeczeństwa. Kościół jako 
organizacja, która zrzesza osoby wierzące w Boga i daną religię, z reguły nie 
powinna mieć znaczącego wpływu i oddziaływać na kształtowanie się prawa  
w danym państwie — twierdzenie te oparte jest na niezaprzeczalnym fakcie,  
że większość państw jest świecka, przez co tworzy wolną i bezpieczną prze-
strzeń, zrzeszając różne wyznania, zatem niewskazane jest, aby któreś z wyznań 
determinowało sytuację prawną obywateli, którzy mają inne poglądy religijne. 
Jednakże jak pokazują karty historii, a nawet bieżącą sytuacja na świecie, ko-
ściół i prawo od zawsze połączone są relacją i zależnością. Wiąże się to również 
z dominującą pozycją osób wierzących danego wyznania w danym państwie. 

Państwo i Kościół oddziałują na siebie wzajemnie, bowiem nie tylko zda-
nie Kościoła co do aspektów i kształtowania się życia społecznego, w tym pra-
wa, ma znaczenie. Również pewne aspekty kościelne gwarantowane są przez 
prawo — wolność wyznania czy zagwarantowany konstytucyjnie  w niektó-
rych krajach status religii państwowej. 

W niniejszym opracowaniu istotna jest zależność pomiędzy instytucją, 
jaką jest Kościół Anglii (Church of England) i samą Anglią. System relacji 

2 Szołucha 2021.
3 Starowicz i inni 2005. 
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państwo – kościół jest oparty na systemie common law. Kościół Anglii ma 
status kościoła „ustanowionego” — narodowego, co wynika z Aktu Ustana-
wiającego, reszta wyznań nieanglikańskich nie ma specjalnego statusu „konsty-
tucyjnego” czy prawnego4. Należy zaznaczyć, że właściwym określeniem jest 

„Kościół Anglii”, co jest dosłownym tłumaczeniem nazwy „The Church of En-
gland”. Powyższe objaśnienie stanowi konieczność, bowiem na całym świecie 
w ramach anglikanizmu funkcjonuje wiele autonomicznych Kościołów i pro-
wincji kościelnych, wraz z głównym Kościołem Anglii tworzą one dość luźny 
związek, który nazywa się „Wspólnotą Anglikańską” (Anglican Communion)5. 
Zatem The Church of Englad jest Kościołem państwowym, działającym na 
terenie Anglii i - co więcej - jego głową pozostaje głowa państwa — królo-
wa Elżbieta II. Uwidacznia się tu wspomniana zależność pomiędzy państwem  
i Kościołem.

Homoseksualizm pojęcie 

Zjawisko homoseksualizmu [gr. homós „taki sam”, „równy”, łac. sexualis 
„płciowy”], zgodnie z aktualną definicją encyklopedii PWN „oznacza podej-
mowanie zachowań seksualnych z osobami tej samej płci, przy istniejącej moż-
liwości swobodnego wyboru partnera erotycznego”, dodatkowo można mówić 
o jego zajściu, gdy zachowania te są preferowane i mają charakter stały. Homo-
seksualizm od lat był i według niektórych w dalszym ciągu jest postrzegany za 
dewiację seksualną w postaci nietypowego odchylenia seksualnego w zakresie 
obiektu6. Mimo że stanowisko takie sprzeczne jest z wyrażonymi przez wiele 
organizacji światowych deklaracjami. Chociażby już w 1993 roku Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) wydała oświadczenie, że „orientacja seksualna 
nie może być rozpatrywana w kategorii zaburzenia”. Podobne stanowisko za-
biera Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, które postrzega homosek-
sualizm jako jedną z odmian orientacji seksualnej, a pragnienie i tworzenie 
związków jest równoważne wobec osób homoseksualnych i heteroseksualnych. 
Zjawisko homoseksualizmu zarówno przy próbie definiowania, jak i ogólne-
go postrzegania nie powinno być charakteryzowane z zachowaniem prymatu 
aspektu seksualności. Niezaprzeczalnym twierdzeniem jest to, że homoseksu-
alizm odnosi się do kwestii podejmowania zachowań seksualnych pomiędzy 
osobami tej samej płci, jednakże dla większości osób homoseksualnych kwestia 

4 Orzeszczyna 2007.
5 Haduch 2018.
6 Imieliński 1985.
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współżycia nie stanowi kluczowego fundamentu relacji. Bowiem zawieraniu 
związków jednopłciowych towarzyszy przede wszystkim uczucie i emocje. 
Doskonałym potwierdzeniem tego stanowiska jest długoletnia walka chyba  
w każdym kraju świata a o uzyskanie regulacji prawnych dotyczących legaliza-
cji związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych.

Stosunek Kościoła Anglii wobec homoseksualizmu 

W życiu osób wierzących z reguły najważniejsze miejsce zajmuje Bóg, 
którego obecność mogą doświadczyć, chociażby podczas ważnej w naucza-
niu Kościoła anglikańskiego modlitwy liturgicznej. Dla wiernych instytucja  
Kościoła to nie tylko miejsce kultu to również azyl, w którym mogą zawsze 
liczyć na schronienie. Również pełniący posługę kapłani wobec problemów 
osób przynależących do wspólnoty czy też ateistów poszukujących wsparcia lub 
nawrócenia, nie pozostają obojętni i zawsze służą pomocą. Właśnie poprzez 
taką postawę Kościół jest w stanie w znaczny sposób uformować poglądy społe-
czeństwa i wpłynąć na postrzeganie niektórych kwestii. Wielokrotnie stosunek 
Kościoła jest równoznaczny ze stosunkiem wspólnoty wiernych. Stanowisko  
przedstawicieli Kościoła anglikańskiego co do sprawy homoseksualizmu jest 
podzielone, jednakże reprezentanci konserwatywni i radykalni, którzy potępiają 
homoseksualizm, a raczej akty homoseksualne (jak można wyczytać przy dalszej 
analizie) oddziałują na pewien procent populacji wspólnoty wiernych. Wpływ 
ten przekłada się na formowanie stanowisk wyznawców, którzy niejednokrot-
nie przyczyniają się do szerzenia mowy nienawiści, tkwiąc w przekonaniu,  
że mają pełne przyzwolenie, wszak jest to zgodne z ich poglądami religijnymi.  
Naturalne jest posiadanie własnego zdania poprzez wyznawców danej religii,  
szczególnie jeśli niektóre zjawiska, w tym przypadku homoseksualizm, są opi-
sywane w źródłach i najważniejszych autorytetach wiary — Biblii. Homosek-
sualizm jednak stanowi zjawisko społeczne, a nie każdy obywatel państwa jest 
wyznawcom danej religii. W tym momencie zależność i zgodność w stanowisku 
pomiędzy Kościołem i państwem ulega rozłamowi. Wszak państwo zobligowa-
ne jest do równego traktowania obywateli bez względu na płeć, rasę, orientację 
seksualną i wyznanie. W stanowisku Kościoła Anglii wobec homoseksualistów 
i zawierania przez nich związków małżeńskich bez wątpienia prymat wiedzie 
przekaz, który jest zawarty w Biblii, wszak argument biblijny odgrywa niebaga-
telną rolę w dyskusji o homoseksualizmie w Kościele i w świecie7. Argumenty  

7 Slawik i Slawik 2010.
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przejawiające dezaprobatę wobec postaw homoseksualnych znajdują się za-
równo w Starym Testamencie i Nowym Testamencie. Jako pierwszy i możli-
wie najbardziej powszechny argument wywodzący się z Biblii należy wskazać 
grzech sodomii, który dotyczy czynów mieszkańców miast Sodomy i Gomo-
ry, którzy dopuszczali się aktów homoseksualnych, lub heteroseksualnych, ale 
sprzecznych z naturą, za co zostali surowo ukarani – „zniszczeni deszczem siarki 
i ognia ponieważ nie chcieli porzucić drogi zła”. Z kolei przykładem z Nowego 
Testamentu jest list Św. Pawła do Rzymian, w którym pisze: „Podobnie też 
i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żą-
dzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie 
ponosząc zapłatę należną za zboczenie”(Rz 1,27). 

Kolejnym argumentem przeciwko praktykom homoseksualnym,  
a w szczególności formalizacji związków jest fakt, że zgodnie z wierzeniem 
i tradycją Kościoła anglikańskiego małżeństwo przedstawiane jest w modelu 
posiadającym cechy sakramentalne, społeczne i mające charakter przymierza. 
Bowiem małżeństwo było symbolem łaski Bożej i przymierzem dwóch jedno-
stek społecznych — małżonków. Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga 
jako „mała wspólnota”, aby pielęgnować wzajemną miłość, służbę i bezpie-
czeństwo męża i żony, rodzica i dziecka8. Co więcej, kanon B 30 „O świętym 
małżeństwie” stanowi, że zgodnie z nauczaniem Chrystusa małżeństwo ze swej 
natury jest trwałym i dozgonnym związkiem jednego mężczyzny i jednej ko-
biety, na dobre i na złe, aż śmierć ich rozłączy9. Zatem wyklucza to wszelkie 
modyfikacje i istnienie innego typu małżeństwa. Co więcej, z małżeństwa jed-
nopłciowego pod względem biologicznym nigdy nie zrodzi się potomstwo, jest 
to fizycznie niemożliwe, a z założenia Kościoła instytucja małżeństwa powinna 
być ukierunkowana między innymi na zrodzenie potomstwa. 

Są jednak miejsca, w których Biblia wykazuje pozytywny stosunek co do 
zjawiska homoseksualizmu. W Nowym Testamencie w Księdze Rut zawarta 
jest historia Noemi i Rut. Historia opowiada o nieszczęściu, jakie spotkało ko-
bietę, na skutek śmierci jej męża i dwóch synów. Pozostała ona z dwiema syno-
wi, jedna po uzyskaniu pozwolenia odeszła, natomiast druga — Rut wypowie-
działa słowa, które mogą świadczyć o silnym uczuciu i więzi, które może być 
porównane do takiej samej więzi i założeń, jakie występują w małżeństwie  –  

"Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: 
gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój 

8 Perzyński 2017.
9 Haduch 2018.
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naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem.  Gdzie ty 
umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto 
dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie! (Rt 1,16 - 1,17). 
Kolejnym, bardziej jednoznacznym przykładem jest 1 Księga Samuela, któ-
ra opowiada o narodzinach „przyjaźni” między Dawidem i Jonathanem. Gdy 
Dawid, który pokonał olbrzyma Goliata, zdawał relację z bitwy królowi Seulo-
wi. „Gdy Jonathan usłyszał rozmowę Dawida z Saulem, pokochał Dawida jak 
samego siebie i nawiązała się między nimi bliska przyjaźń. Tego dnia Saul 
zatrzymał Dawida u siebie i nie pozwolił mu już wrócić do domu ojca. Ponie-
waż Jonatan kochał Dawida jak samego siebie, zawarł z nim przymierze. Zdjął 
płaszcz bez rękawów, który miał na sobie, i dał go Dawidowi. Podarował mu 
też swój strój wojskowy, miecz, łuk i pas” (1 Sm 18,1-5).

Jeśli chodzi o podejście wiernych przynależących do wspólnoty Kościo-
ła Anglii co do homoseksualizmu, to jest ono z pewnością podzielone, rów-
nie jak podejście ogółu społeczeństwa co do tego tematu. Z pewnością wśród 
wiernych znajdą się osoby tolerujące i wspierające ruch LGBT, a nawet oso-
by identyfikujące się z tą społecznością, bowiem w obecnych czasach wierni  
w Anglii, zwłaszcza młodzi, nie przywiązują aż tak dużej wagi do lojalności swo-
jej religii i nie chodzi tu jedynie stricte o wyznanie10. Młodzież bez wątpienia 
współcześnie charakteryzuje się dużą tolerancją i otwartością umysłu. Potra-
fią połączyć wiarę i stanowisko reprezentowane przez przedstawicieli Kościoła  
z własnym zdaniem i poglądami wobec pewnych zjawisk obecnych w społe-
czeństwie. Oczywiście bez wątpienia znajdą się również radykalni i konserwa-
tywni wyznawcy, którzy stanowczo będą podchodzić do kwestii homoseksuali-
zmu jako niewybaczalnego grzechu.

Stosunek państwa angielskiego 
do homoseksualizmu 

Zgodnie z historią Anglii nie od zawsze temat homoseksualizmu spoty-
kał się z akceptacją społeczeństwa, bowiem jeszcze na początku lat 60 XIX w.  
w Anglii tzw. sodomy law wciąż obowiązywało. Sodomy law było prawem, 
które zakazywało wszelkich kontaktów seksualnych między osobami tej samej 
płci. Homoseksualizm był nie tylko zabroniony, ale i penalizowany najsurow-
szą karą – karą śmierci, z czasem została ona zamieniona na karę dożywotnie-
go pozbawienia wolności. Zniesienie sodomy law nie było równoznaczne z 

10 Jones 2016.
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akceptacją homoseksualizmu, bowiem społeczeństwo wciąż odnosiło się nega-
tywnie do osób homoseksualnych, przez długie lata panowało przyzwolenie na 
homofobie i dyskryminacje. Nawet w angielskich szkołach powszechna była 
homofobia i dezaprobata wobec związków jednopłciowych. Dopiero z czasem 
społeczeństwo zrozumiało, że tolerancja i równość wiodą prymat wśród za-
sad współczesnego świata. Przełamanie mowy nienawiści w Anglii nastąpiło 
dzięki zainteresowaniu rządu, poprzez projekty typu  It Gets Better Project,  
a także dzięki wyrażeniu opinii Kościoła, która deklarowała brak przyzwolenia 
na homofobię i dyskryminację między innymi w katolickich szkołach (sta-
nowisko Arcybiskupa Canterbury Justina Welby)11. Również społeczeństwo 
postulowało o równe prawa na tle orientacji i legalizacji związków jednopłcio-
wych, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu tolerancji w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat12. Wiele państw ustosunkowało się co do licznych postulatów 
i podjęła stosowne działania, mające na celu uregulowanie prawne związków 
jednopłciowych. Już w 2004 roku w Anglii wprowadzono regulację The Ci-
vil Partnership Act, dzięki czemu formalizowanie związków partnerskich po-
między osobami tej samej płci stało się możliwe na gruncie prawa cywilnego  
w takich obszarach, jak podatki, ubezpieczenie społeczne, spadki i świadcze-
nia pracownicze. Natomiast praktycznie od 2005 roku możliwa jest adopcja 
dzieci przez pary jednopłciowe. Z biegiem czasu i jeszcze większym wzroście 
świadomości i tolerancji na świecie w 2013 roku Anglia i Walia przyjęły usta-
wę Marriage (Same Sex Couples) Act. Na mocy wymienionej ustawy pary 
jednopłciowe mogą zawierać małżeństwa, które w świetle prawnym są legalne. 
Ustawa umożliwia zawarcie małżeństwa podczas ceremonii cywilnej lub zgod-
nie z obrzędami organizacji religijnych, które to umożliwiają13. Dzięki owej 
regulacji zabezpieczony jest również interes i małżeństwa osób transpłciowych. 
W momencie gdy para wstąpiła w związek małżeński jako para heteroseksualna 
i jeden z małżonków lub obydwoje przystąpili do korekty płci i zmiany swojej 
płci w świetle prawnym, to dzięki ustawie Marriage (Same Sex Couples) Act 
nie są oni zobligowani do zakończenia swojego małżeństwa – jednakże warun-
kiem jest obopólna zgoda. 

W ustawie wielokrotnie wspomniane są wszelkie organizacje religijne,  
a także poszanowanie wolności religijnej. Wiąże się to z gwarancją rządową, 
że żadna z organizacji religijnych nie może być zmuszona do prowadzenia lub 
praktykowania ceremonii małżeństw osób homoseksualnych. 

11 Vanderbeck i Johnson 2015.
12 Village i Leslie 2008.
13 Ustawa 2013 Marriage (Same Sex Couples) Act.
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Prócz stosowanych regulacji ze strony państwa W Anglii możliwa jest 
również swobodna manifestacja swojej orientacji i związku. Tęczowe parady 
równości, które odbywają się w Anglii są jednymi z największych i najliczniej-
szych parad na świecie, które zrzeszają społeczność LGBTQ+.

Podsumowanie stosunku Kościoła Anglii i państwa 
angielskiego wobec homoseksualizmu

Mimo panującej zależności między państwem a Kościołem w procesie 
formującego się prawa nie zawsze występuje jedność poglądów, czego dosko-
nałym przykładem jest omawiany przeze mnie stosunek wobec homoseksuali-
zmu. Konkretnie konflikt ten zachodzi na gruncie regulacji prawa cywilnego  
i doktrynie Kościoła anglikańskiego. Zmiana postawy wobec homoseksu-
alizmu przez ogół społeczeństwa świata i społeczeństwa Wielkiej Brytanii,  
w tym także Anglii, doprowadziła do podziału i licznych sporów w wielu 
wspólnotach kościelnych. Niekiedy tradycyjne postawy popierające surowy 
zakaz bycia w relacjach homoseksualnych zderzały się z liberalnymi, postępują-
cymi poglądami14. Pomijając przedstawicieli Kościoła o bardzo konserwatyw-
nych poglądach, to wspólnota Kościoła Anglii w swoim ogólnym stanowisku 
wykazuje się bardzo pozytywną postawą i tolerancją wobec homoseksualizmu 
i związków jednopłciowych. Wyrażają przy tym wsparcie, a w swoich naukach 
głoszą zgodną z doktryną religijną miłość wobec bliźniego i pokój, potępiając 
przy tym nienawiść i dyskryminację wobec drugiego człowieka. 

Państwo angielskie już od 2004 roku poprzez regulację The Civil Partner-
ship Act doprowadziło do zrównania ze sobą praw osób będących w związkach 
homoseksualnych z prawami osób będących w związkach heteroseksualnych15. 
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w tej ustawie, możliwe stało się zawie-
ranie związków partnerskich pomiędzy osobami tej samej płci. W praktyce 
związek ten nie był małżeństwem, jednakże poprzez jego formalne zawarcie, 
osoby te zyskiwały takie same prawa, jakie przysługiwały osobom związanym 
na mocy małżeństwa heteroseksualnego w takich obszarach, jak podatki, ubez-
pieczenie społeczne, spadki i świadczenia pracownicze. Niektórzy przedstawi-
ciele Kościoła Anglii odnieśli się w stosunku do The Civil Partnership Act 
pozytywnie, bowiem był on świadectwem sprawiedliwości i faktycznego po-
szanowania równych praw człowieka, w tym wypadku na tle orientacji seksu-
alnej. Jednakże bardziej radykalna część Kościoła potępiła owy akt, chociażby 

14 Village i Leslie 2008. 
15 Village i Leslie 2008. 
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ze względu na to, że to ustawodawstwo de facto tworzyło małżeństwa osób 
tej samej płci16. Wspólnota anglikańska, szczególnie w obrębie wyznawców  
i przedstawicieli radykalnych pozornie zaakceptowała fakt istnienia homo-
seksualizmu, jednakże podtrzymała stanowisko wyrażone podczas Lambeth 
Conference z 1998 roku. Zgodnie z tym stanowiskiem radykałowie potępiali 
praktyki homoseksualne, broniąc swoje stanowisko słowami Św. Augustyna 

„Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu”17. Jednakże są to przypadki bardzo ra-
dykalne i zdecydowanie rzadziej spotykane, na ogół w oficjalnych zaleceniach 
dla duchownych Kościół wskazał na potrzebę wspierania par homoseksual-
nych, ale jednocześnie uznał je za niedopuszczalne dla przedstawicieli Kościoła 
pełniących posługę. Co do przyjętej przez państwo regulacji Marriage (Same 
Sex Couples) Act, Kościół przyjmuje podobne stanowisko. Warto wspomnieć, 
że ustawa wyraża poszanowanie wobec instytucji religijnych i gwarancją rzą-
dową, że żadna z organizacji religijnych nie może być zmuszona do prowadze-
nia lub praktykowania ceremonii małżeństw osób homoseksualnych. Mimo  
iż Kościół Anglii odnosi się pozytywnie, to nie przyzwala na zawieranie tego 
typu związków w murach świątyni, a anglikańscy duchownym nie mają zezwo-
lenia na błogosławienie takim związkom.

Podsumowanie 

Zależność występująca pomiędzy państwem angielskim i Kościołem An-
glii jest nierozerwalna i w wielu przypadkach jednorodna, jednakże w repre-
zentowanych stanowiskach, chociażby w przypadku omawianego homosek-
sualizmu występują pewne rozbieżności. Kościół Anglii, jak i cała Wspólnota 
Anglikańska w przeciwieństwie do wielu religii świata w tym, chociażby do 
kontrastującego Katolicyzmu, odznacza się ogromną tolerancją wobec homo-
seksualizmu. Jak pokazują powyżej przytoczone stwierdzenia, tzw. argument 
biblijny odgrywa niebagatelną rolą w dyskusji o homoseksualizmie w Kościele 
i w świecie, ale Kościół Anglikański (zgodnie ze swoją doktryną, która głosi 
pokój i miłosierdzie) w Piśmie Świętym potrafił odnaleźć, nie tylko argumenty 
potępiające owo zjawisko. Co więcej, argumenty biblijne dla Kościoła Anglii 
nie stanowią sztywnej reguły, od której nie ma odstępstwa, wszak w Biblii 
występuje wiele zakazów i zwyczajów, które we współczesnym świecie nie 
mają prawa bytu, zatem nasuwa się pytanie, na jakiej zasadzie i które biblijne  
 

16 Village i Leslie 2008. 
17 Village i Leslie 2008. 
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nakazy i zakazy uważamy za obowiązujące lub nieobowiązujące dzisiejszych 
wyznawców18.

Na przestrzeni lat zauważalny jest wzajemny wpływ występujący pomię-
dzy Kościołem i państwem. Choć początkowo nietolerancja wobec homosek-
sualizmu była wzajemnie praktykowana, to wspólnymi siłami rząd angielski 
i Kościół, poprzez potępienie mowy nienawiści i szerzącej się homofobii do-
prowadził do ograniczenia tego zjawiska i zachowań niezgodnych z panują-
cym prawem, zapewniając tym samym pozornie równe prawa. Pozornie rów-
ne, gdyż dopiero z czasem udało się osiągnąć równość poprzez ustanowienie 
stosownej regulacji zapewniającej związki partnerskie osób jednopłciowych  
i adopcje dzieci. Decyzja ta znacznie podzieliła przedstawicieli Kościoła An-
glii, wszak znalazła swoich zwolenników i przeciwników. Najistotniejszy jest 
jednak fakt, że Kościół (oczywiście z wyłączeniem pojedynczych przypadków) 
nie opowiada się negatywnie co do tych regulacji. Krzywdzące jest jedynie to,  
że osoby homoseksualne, które są również wierzące, nie mają możliwości za-
warcia związku w świątyni oraz nie mają możliwości, aby pozostać duchowny-
mi. Jest to jednak kwestia, która jest regulowana prawem wyznaniowym i nie 
stanowi tematu tego opracowania. 

Zauważalna jest duża postępowość w postawie wspólnoty Kościoła  
i może z biegiem czasu przedstawiciele Kościoła Anglii wyrażą zgodę na bło-
gosławieństwo małżeństw jednopłciowych. Takie zjawiska mają już miejsce 
w innych odłamach anglikanizmu, chociażby kanadyjski Kościół anglikański 
zezwala na małżeństwa homoseksualne.
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Bogu czy mamonie? Inwestycje 
Kościoła anglikańskiego  
w fundusze hedgingowe

Abstrakt: Celem artykułu jest przybliżenie finansowych aspektów kościoła an-
glikańskiego w Polsce. Anglikanizm jest jedną z gałęzi chrześcijaństwa, która 
powstała w Anglii w XVI wieku. Religia ta jest bardziej związana formalnie  
z tradycją protestancką, pomimo tego, ze zawiera elementy teologiczne kato-
licyzmu. W artykule została przedstawiona tematyka funduszy hedgingowych 
oraz omówiono ich wady i zalety. 

Słowa kluczowe: fundusze hedingowe, fundusz inwestycyjny, anglikanizm, 
kościół anglikański, finanse kościoła

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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Ujęcie historyczne anglikanizmu  
na świecie i w Polsce

Początki anglikanizmu mają miejsce w XVI wieku za czasów panowania 
Henryka VIII Tudora, który był królem Anglii. W latach 20 i 30 XVI wie-
ku za sprawą konfliktu z Stolicą Apostolską doszło do rozłamu z Kościołem 
Rzymskokatolickim oraz utworzenie Kościoła anglikańskiego. Geneza po-
wstania Kościoła Anglikańskiego jest powiązana z stosunkiem Henryka VIII 
Tudora do Reformacji zapoczątkowanej w XVI wieku przez Marcina Lutra., 
bowiem ówczesny król Anglii do końca swojego panowania był przeciwni-
kiem tego ruchu, który miał na celu odnowić chrześcijaństwo. Monarcha 
był autorem wielu pism w obronie papiestwa i krytykowaniu Marcina Lutra.  
Za te zasługi otrzymał z rąk Biskupa Rzymu tytuł „obrońcy wiary”. W tym 
czasie stosunki między papiestwem, a królem Anglii były na bardzo dobrym 
poziomie. Niestety Henryk VIII Tudor nie doczekał się męskiego potomka 
pozostając w małżeństwie z Katarzyną Aragońską. Ta sytuacja skłoniła króla 
Anglii do tego, aby wystąpić do papiestwa o stwierdzenie nieważności małżeń-
stwa. W tej sytuacji prośba spotkała się z odmową w wyniku czego Henryk 
VIII Tudor  postanowił zerwać kontakt dyplomatyczny i kościelny z Papie-
stwem. Kolejnym krokiem było ogłoszenie w 1534 roku niezależności Kościo-
ła Angliii od Rzymu za zgodą parlamentu i prymasa Anglii Thomasa Cranme-
ra2. W ten sposób powstały dopiero podwaliny anglikanizmu, natomiast nie 
poprzestano na ogłoszeniu niezależności. Kolejnym krokiem było uchwalenie 
aktu supremacji3. Była to ustawa uchwalona przez parlament angielski, któ-
ra nadała Henrykowi VIII Tudorowi tytuł głowy Kościoła Anglikańskiego.  
Akt normatywny zapewnił uniezależnienie faktyczne angielskie duchowieństwa 
od papiestwa. W wyniku działań monarchy papież Klemens VII ekskomuni-
kował króla, jednakże znaczna większość społeczeństwa angielskiego włącznie  
z klerem poparła reformy i uznała ostatecznie króla za zwierzchnika Kościoła. 
Wbrew mylnym powszechnym przekonaniom Henryk VIII Tudor nie zało-
żył Kościoła Anglikańskiego, ale jego działalność dała początek do reformacji, 
którą przeprowadzono po jego śmierci4. Istotnym jest fakt, że przedstawiciele 
Kościoła Anglikańskiego odcinają się od Henryka VIII, bowiem nie uważają 
go jako założyciela Kościoła. Świadczyć o tym może szereg dowodów, a wśród  
 

2 Erickson 2001.
3 Frasik 2021, s. 13.
4 Ibidem, s. 24
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nich wymienia się uznanie za świętych osoby, które zostały stracone z jego 
rozkazu, jak również brak zapisów o królu w Kalendarzu Liturgicznym.

Forma Kościoła Anglikańskiego w Polsce

W gruncie rzeczy Kościół Anglikański uzyskał swoich pierwszych wy-
znawców bardzo późno z racji na mocno zakorzenioną kulturę rzymskokato-
licką, bowiem dopiero w 1996 roku zarejestrowano anglikański związek wy-
znaniowy. Na terenie Polski powszechnie uznawano rzymskokatolicki model 
hierarchii w wyniku tego przedstawiciele Kościoła Anglikańskiego nigdy nie 
mieli ambicji do przeprowadzania misji wśród polskiego społeczeństwa. Do-
datkowo na terenie Polski nie odnotowywano rdzennych wyznawców Angli-
kanizmu. Historia wyznawców jak i samego Kościoła Anglikańskiego diame-
tralnie się zmieniała aż po czasy współczesne.5 Obecnie członkami Kościoła  
są przebywający w Polsce Anglicy i Amerykanie. Istnieje jedna trwała parafia 
w Warszawie, natomiast nabożeństwa anglikańskie są odprawiane w Krakowie 
i Gdańsku. 

Fundusze hedgingowe 

Fundusze Hedgingowe to element, który będzie często wymieniany  
w poniższym artykule, jest to bowiem rodzaj funduszu inwestycyjnego6. W po-
wszechnym obiegu nie funkcjonuje szeroka definicja funduszu hedgingowego, 
jednak zawiera on charakterystyczne elementy takie jak stosowanie szerokich 
technik inwestycyjnych, a wśród nich najczęściej wymienia się:

Dźwignie finansowe

Wyrażenie „dźwigni finansowej” jest często zamiennie stosowane z poję-
ciem „kredytu”. Uznaje się te dwa pojęcia za synonimy. W fachowym definio-
waniu komunikuje się, że dźwignia to de facto bezpośredni wpływ struktury 
kapitału (w tym również kosztów finansowych) na odpowiednią efektywność 
wykorzystania tychże kapitałów własnych. Najczęściej wykorzystywanym 
wskaźnikiem jest wówczas wskaźnik rentowności kapitału własnego- w po-
wszechnej literaturze pod pojęciem ROE. 

5 Kantyka 2004.
6 Niedziółka 2009.
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Transakcje arbitrażowe

Nazywane są również potocznie „arbitrażem”. Są to w głównej mierze 
transakcje, których przedmiot stanowią instrumenty financial futures. Strate-
gia ich działania polega na zarabianiu na odpowiedniej różnicy cen w różnych 
punktach geograficznych, jak również pomiędzy różnymi rodzajami transakcji 
futures. 

Instrumenty pochodne (opcje, kontrakty terminowe, kontrakty SWAP, 
instrumenty hybrydowe). Jak widać rozróżnia się szereg instrumentów po-
chodnych. Cena tych instrumentów zależy od ceny innych instrumentów  
finansowych, tzw. instrument bazowy (podstawowy).  Instrumenty pochodne 
klasyfikuje się na instrumenty symetryczne oraz asymetryczne. 

Handel wysokich częstotliwości (HFT)

Jest to specyficzna forma inwestowania, bowiem jest to technika inwe-
stowania polegająca na zawieraniu w wielu różnych transakcji giełdowych  
w najkrótszym czasie. Są do tego wykorzystywane specjalne komputery, które 
na podstawie pewnych algorytmów automatycznie wykonują zakup. 

Krótka sprzedaż

W transakcji krótkiej sprzedaży marża jest uzyskiwana przez spadek war-
tości papierów wartościowych. W potocznym ujęciu znane jest to również jako 

„short selling”.
W kontekście funduszy hedgingowych istotnym jest, by zbadać ryzyko 

oraz szanse inwestowania. Coraz większą rolę odgrywają inwestorzy indywidu-
alni, którzy są zainteresowani wspólnym inwestowaniem wśród polskich insty-
tucji finansowych. Współczesna technologia oraz globalizacja sprzyja swobod-
nemu przepływowi kapitału od indywidualnych podmiotów7. W ten sposób 
inwestorzy indywidualni będą poszukiwać dla siebie bardziej wyrafinowanych 
możliwości inwestowania kapitału. Jednym z nich są omawiane wcześniej fun-
dusze hedgingowe. Opierają się one w dużej części na doświadczeniu pocho-
dzącemu z krajów wysoko rozwiniętych, wśród nich wymienia się m.in: Stany 
Zjednoczone. Inwestowanie w fundusze hedgingowe ma swoje wady i zalety. 
Jedną z wad funduszy hedgingowych jest ich  słaba transparentność, bowiem 

7 Pruchnicka-Grabias 2021, s. 15.
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w polskim i zagranicznym systemie legislacyjnym powstają próby stworzenia 
aktów normatywnych dedykowanych tylko tym podmiotom. Istnieje również 
zagrożenie związane z kryzysem finansowym, ponieważ fundusze hedgingo-
we wówczas nie przynoszą często wymiernych korzyści8. Istotnym jest fakt,  
iż w Polsce nie ma standardowych funduszy hedgingowych ze względu na cha-
rakter i konstrukcję polskiego prawa finansowego. Inwestorzy na terenie Pol-
ski muszą się zadowolić dostępem do funduszy alternatywnych. Działają one  
w sposób dosyć zbliżony do opisanych wcześniej funduszy hedgingowych,  
ale mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

W tym momencie warto zastanowić się, czy inwestycje kościoła angli-
kańskiego w fundusze hedgingowe to dobre rozwiązanie? Z pewnością jed-
noznaczna odpowiedź jest trudna, dlatego zagadnienie to wymag głębszego 
zbadania wad i zalet funduszy inwestycyjnych. 

Zalety funduszy inwestycyjnych  
na poziomie krajowym

Powszechny dostęp do inwestycji

Rozumie się przez to szeroki dostęp, bowiem w fundusze mogą inwesto-
wać wszystkie zainteresowane podmioty bez względu na to, czy dana jednost-
ka posiada duży kapitał, czy też mały. Oczywiście wielkość kapitału zwiększa 
szanse na wymierny poziom zysków, jednakże osoby z mniejszym kapitałem 
nie są wykluczone z możliwości inwestowania. Widać to na podstawie rynku, 
ponieważ funkcjonują na nim jednostki o niskiej kwocie minimalnej potrzeb-
nej do pozyskania uczestnictwa. 

Elastyczność oferty poszczególnych funduszy

W kontekście elastyczności zawiera się szeroka gama instrumentów finan-
sowych, w które można inwestować. 

Stosunkowo małe obciążenie związane z inwestycją

Inwestor nie ma do wykonania dużej liczby obciążających czynności,  
a także nie ma obowiązku regularnego analizowania bieżącej sytuacji z rynku. 

8 Ibidem, s. 19.
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Nie musi on podejmować trudnych decyzji, które mają odzwierciedlenie  
w strategii inwestycyjnej. 

Wady funduszy inwestycyjnych:

• Obowiązek ponoszenia opłat dodatkowych, w gruncie rzeczy należy 
tutaj wymienić koszty dystrybucyjne lub za konwersję jednostek; 

• Dylemat oceny funduszy- niezwykle trudnym jest dokładna ocena 
funduszy, przez co trudno porównać jeden fundusz z drugim;

• Oczekiwanie na uzyskanie środków, bowiem pieniędzy za zbycie jed-
nostek uczestnictwa nie otrzymuję się natychmiast, lecz trzeba na nie 
poczekać w ustalonym terminie. 

Fundusze hedgingowe  
w kościele anglikańskim w Polsce

Początek inwestycji w fundusze hedgingowe przez kościół anglikański nie 
miał spektakularnego wymiaru, bowiem pierwsze inwestycje datuje sią na rok 
2007-2008. W 2009 roku 100 % wartości kapitału państwowego Kościoła 
Anglikańskiego wynosiła ok 550 mld funtów. Na podstawie danych wynika, 
iż zarządca majątku kościelnego Church Commissioners podjął decyzję o po-
wierzeniu funduszom aż 4 % na koniec 2009 roku. Przyczyną podjęcia takiej 
decyzji była chęć dywersyfikowania posiadanych aktywów. Ponadto w 2008 
roku Kościół znacznie stracił przez przesadne wystawienie się na ryzyko fluk-
tuacji kursów akcji spółek giełdowych. Strata była szacowana na 1 mld funtów. 
Zdarzenie to spowodowało, iż w kolejnych latach władze Kościoła Anglikań-
skiego zdecydowały się na zmniejszenie inwestycji. Sytuacja ta w kolejnych 
latach była zmienna, bowiem już w 2009 roku kwota zainwestowanego kapi-
tału zwiększyła się o 15,6 %, a w 2011 roku wartość zainwestowanych akty-
wów stanowiła kolejne 15,2 %. Ta forma inwestowania wśród reprezentantów 
Kościoła Anglikańskiego wywołuje kontrowersje, nie mniej jednak inwestycje 
w fundusze hedgingowe w ujęciu całościowym były korzystne dla Kościoła. 
Faktem jest również, iż wypłaty zarządców funduszy hedgingowych wynoszą 
nawet dziesiątki milionów. Jest to jednak w dużym stopniu uzasadnione ze 
względu na fakt, iż to oni właśnie ponoszą w głównym stopniu odpowiedzial-
ność za powodzenie danej inwestycji, chodź w całym przedsięwzięciu zawsze 
bierze udział czynnik losowości. Jednocześnie przedstawiciele  Kościoła zapew-
niają o tym, że inwestują w fundusze, które spełniają etyczno-moralny wymiar 
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biznesu9.
Ciekawym jest również fakt, iż Kościół Anglikański inwestuje w dosyć 

agresywnej formule, bowiem źródła podają, iż w ubiegłych latach zainwesto-
wał On aż 60 mln funtów, które docelowo miały być przeznaczone na emery-
tury dla wikariuszy. Obecnie tym kapitałem zarządzają najbogatsi ludzie świata  
w ramach funduszy hedgingowych. Źródła podają, że jednym z funduszy kie-
ruje miliarder Ray Dalio, a innym znany brytyjski biznesmen David Harding. 
Informacja o ryzykownych przedsięwzięciach szybko dotarła do władz Kościo-
ła, które zdecydowały się interweniować w zarządzie funduszu emerytalnego. 
Zdania w obszarze tych inwestycji są podzielone, bowiem najstarsi przedsta-
wiciele uważają, iż to właśnie fundusze hedgingowe były w głównej mierze 
przyczyną powstałego kryzysu finansowego, a także zaistniałego wzrostu cen 
czynności. W wyniku występujących tarć na linii zarządu funduszu i głównych 
przedstawicieli Kościoła Anglikańskiego wystąpiły zmiany w formach czynio-
nych inwestycji. Ogłoszono je w corocznym raporcie zarządu funduszu emery-
talnego, który sprawuje kontrolę nad zabezpieczeniem emerytalnym aż 32 000 
księży oraz pracowników właśnie tego Kościoła. W przedstawionym raporcie 
podano również informację, że 6 % z miliardowego funduszu przekazano wła-
śnie w 2011 roku aż do trzech funduszy hedgingowych. 

Fundusz Bridgewater Associates

Jest to fundusz zarządzany przez znanego amerykańskiego multimilionera 
Raya Dalio. Jest On jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Od 1985 roku 
pełnił funkcję współdyrektora inwestycyjnego właśnie tego funduszu. W świe-
cie biznesu Ray Dalio uchodzi za innowatora. Jest On również znany z tego, 
że spopularyzował wiele powszechnych praktyk np. parytet ryzyka. W kon-
tekście funduszu Bridgewater Associates Ray Dalio ma szereg zasług, bowiem  
w ciągu za przyczyną jego zaangażowania fundusz ten został zasilony inwestycją 
o wartości 5 milionów dolarów z funduszu emerytalnego Banku Światowego. 
Bridgewater w 2011 roku zanotował 20 % (procentowy) zysk. W wyniku tego 
wzrostu Ray Dalio zarobił 4 miliardy dolarów, dzięki czemu został uznany za 
najlepiej opłacalnego dyrektora funduszu hedgingowego. Fundusz Bridgewa-
ter Associate to w gruncie rzeczy firma obsługująca klientów instytucjonal-
nych, a wśród nich najczęściej wymienia się  fundusze emerytalne, fundacje, 
zagraniczne rządy i banki centralne. Fundusz ten działa w oparciu o globalny 

9 Nowosad 2016.
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styl makro inwestowania. Jest on w głównej mierze oparty na standardowych 
trendach gospodarczych m.in: produkt krajowy brutto w USA, inflacja, kursy 
wymiany walut. 

Fundusz Winton Capital

Kolejnym funduszem jest Winton Capital zarządzany przez Davida Har-
dinga. Jest on brytyjskim biznesmenem-miliarderem, a także założycielem  
i dyrektorem generalnym Winton Group. David Winton Harding jest biz-
nesmenem faworyzujacym ilościowe strategie inwestycyjne. Inwestor wyko-
rzystuje badania naukowe jako podstawę decyzji handlowych.  Winton group 
dokonuje obrotu na ponad 100 globalnych rynkach kontraktów terminowych 
w wielu różnych klasach aktywów oraz na światowych rynkach akcji. 
Fundusz Blackrock Asset Management

Ostatni fundusz współpracujący z Kościołem Anglikańskim to Fundusz 
Blackrock Asset Management. BlackRock to de facto amerykańska międzyna-
rodowa korporacja zarządzająca inwestycjami, która w początkowych etapach 
swojej działalności zajmowała się w głównej mierze zarządzaniem ryzykiem. 

Obecna sytuacja Kościoła Anglikańskiego w 
popandemicznej rzeczywistości 

Sytuacja Kościoła Anglikańskiego w czasie ostatnich lat ulega gwałtow-
nym zmianom. Mają na to wpływ nowe trendy ze względu na stosunek młod-
szej części społeczeństwa do Kościoła- nie tylko Anglikańskiego, ale i do Ko-
ścioła Katolickiego. Uwarunkowania ostatnich lat jeszcze bardziej wzmożyły te 
procesy.  Inwestycje w fundusze hedgingowe w całkowitym ujęciu były trafną 
decyzją w przeciągu ostatnich 15 lat. Niestety w wyniku pandemii Covid-19 
trudności finansowe Kościoła zaczęły się nawarstwiać. W otoczeniu ogólno-
światowej pandemii Covid-19 rozprzestrzeniającej wirusa SARS-CoV-2 zre-
dukowała się obecność wiernych w kościołach. Kościół Katolicki swoje fundu-
sze opiera o majątek zgromadzony przez ostatnie kilka wieków, a także posiada 
znaczne grono traktujących wyznawców w podeszłym wieku, którzy regularnie 
wspierają Kościół Katolicki finansowo, natomiast Kościół Anglikański nie po-
siada tak wielowiekowej kultury i tradycji. W konsekwencji liczba wyznawców 
również jest znacznie mniejsza niż w Kościele Katolickim, ponieważ ludzie 
boją się zakażenia. Jeszcze do niedawna występujące blokady i środki dystansu 
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społecznego nie sprzyjają tradycyjnym formom zbierania funduszy. W takiej 
sytuacji opustoszałe Kościoły Anglikańskie zagrożone są likwidacją. Współ-
cześnie można zaobserwować zupełnie przyspieszający proces przedefiniowa-
nia kultury osobistego spotkania człowieka z drugą osobą wobec wirtualnego 
współistnienia równoległego, w coraz powszechniejszym oddaleniu od siebie. 

Baza finansowa Kościoła Anglikańskiego funkcjonowała w oparciu o pu-
bliczne fundusze i podatki. Forma ta działała do czasu, kiedy rozdział kościoła 
od państwa był znacznie mniej wyraźny niż w chwili obecnej, bowiem Kościół 
Anglikański miał prawo do podatku lokalnego aż do początku XX wieku. Tak 
było wcześniej, natomiast obecnie Kościół Anglikański nie uzyskuje wsparcia 
ze środków publicznych poza wydarzeniami rangi państwowej, lecz jest to wy-
jątek od reguły. 

Kolejną kwestią są działające w ramach Kościoła Anglikańskiego organi-
zacje charytatywne. Są one finansowane w konkretnym celu, jakim jest świad-
czenie usług na rzecz społeczności. Jako przykłady wymienia się: prowadzenie 
jadłodajni dla osób bezdomnych i ubogich, prowadzenie przedszkoli, czy też 
ośrodków „spokojnej starości”. Przedstawiony wyżej model jest obecny prak-
tycznie w większości kościołów anglikańskich. Kościoły zarówno w Anglii jak 
i w Walii funkcjonują w oparciu o darowizny10.

Duchowni reprezentanci zarówno Kościoła Katolickiego i Anglikańskie-
go podnoszą kwestię problemów finansowych. Argumentując, że pomimo ob-
niżonej frekwencji wiernych w kościołach wydatki wzrastają ze względu na:

• koszty związane z czyszczeniem i dezynfekcją obiektu sakralnego,
• koszty zakupu wymaganych środków ochrony indywidualnej (ręka-

wiczki, maseczki, płyny bakteriobójcze i dezynfekujące),
• koszty zakupu urządzeń niezbędnych do transmitowania na żywo,
• zwiększające się koszty utrzymania obiektów oraz inflacja.

Podsumowanie i wnioski 

Inwestycje hedgingowe Kościoła Anglikańskiego miały swoje lepsze  
i gorsze momenty. Nie tylko pod względem finansowym, ale również samych 
wewnętrznych napięć między reprezentantami duchownymi Kościoła Angli-
kańskiego. W pewnym sensie połączenie służby Bogu oraz reinwestowanie 
kapitału jest możliwe, pomimo faktu, że pieniądze nawet dla osób o bardziej  
 

10 Herbigny 1924.
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rozwiniętym duchu moralności mogą być przyczyną ożywionych debat, a na-
wet przysłowiową „kością niezgody”. 

Kościół Anglikański ma zdecydowanie krótszą historię niż pierwotny Ko-
ściół Katolicki. W znacznym stopniu wpłynęło to również na duże zróżnico-
wanie finansowe, bowiem Kościół katolicki od lat gromadził różnego rodzaju 
zasoby i majątki od wiernych. Nie tylko w ramach składki i danin, ale również 
w postaci zasobów naturalnych, gruntów uprawnych. Dzięki temu pomimo 
regresu liczby wiernych i wyznawców praktykujących, Kościół Katolicki jest  
w większym stopniu zabezpieczony w kontekście finansowym w porównaniu 
do Kościoła Anglikańskiego. 

Należy poddać również rozważaniom kwestię bezpieczeństwa fundu-
szy hedgingowych, bowiem „Hedge” z angielskiego oznacza „zabezpieczać”.  
Nic bardziej mylnego, bowiem „hedgingowy” nie znaczy, że bezpieczny. Taka 
nomenklatura może wprowadzić w błąd wielu początkujących inwestorów, 
ponieważ wydawać by się mogło na tej podstawie, że fundusze hedgingowe 
inwestują ostrożnie, aby zabezpieczyć zgromadzone środki. W gruncie rzeczy 
fundusze hedgingowe korzystają z nietypowych form pomnażania kapitału,  
a  ich głównym celem jest ograniczenie pewnego rodzaju ryzyka wahań warto-
ści udziałów w funduszach, a także odpowiednia forma zabezpieczenia przed 
wahaniami koniunktury.

W końcowej części artykułu należy poruszyć dokładną kwestię moralno-
ści zawartą w temacie, czyli „Bogu, czy mamonie?”. Odpowiedź na to nie jest 
wcale taka prosta, bowiem powszechnie wiadomo, iż źródłem utrzymania osób 
duchownych są datki ze strony wiernych. W kościołach od wieków akcep-
tuje się tę formę, natomiast istnieje pewien problem, który na koniec arty-
kułu pozostawia się czytelnikowi do samodzielnych rozważań, a mianowicie  

„Czy kapłani powinni inwestować kapitał zgromadzony od wiernych bez ich 
zgody? Do kogo należy wówczas kapitał zgromadzony w ramach danin, skła-
dek i innych form wsparcia?”.
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