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P aw eł R u tko w sk i (Warszawa)

Państwowy antykatolicyzm w elżbietańskiej Anglii

W spólną cechą protestanckich reformatorów w szesnastowiecznej Europie 
było zdecydowane odrzucenie zwierzchnictwa i wpływów Rzymu oraz nie
chęć do wszystkiego, co określano pogardliwym mianem papizmu. Ich 
celem było, by państwa, w których działali, przekształciły się w niezależne 
społeczności wyznające zreformowane, czyli wolne od papieskich zabobo
nów, chrześcijaństwo. Proces odchodzenia od katolicyzmu w państw ach 
protestanckich był procesem trudnym  i obfitującym w dramatyczne wyda
rzenia. Nie inaczej było w Anglii, gdzie losy religii protestanckiej zagrożonej 
ewentualnym  powrotem Anglików na łono Kościoła rzymskiego ważyły się 
stosunkowo długo. W ciągu pierwszych dwudziestu czterech lat angielskiej 
reformacji — od roku 1534 do 1558 — religia zmieniała się aż trzykrotnie. 
Najpierw n a  mocy A ktu o Supremacji (Act o f Supremacy) z 1534, nadającego 
monarsze ty tu ł głowy Kościoła angielskiego, nastąpiło dramatyczne zerwa
nie z Rzymem, potwierdzone później protestanckim i reformami za panowa
nia Edw arda VI. Po śmierci Edwarda w 1553 wraz z nastaniem  Marii Tudor, 
która zdecydowanie odrzuciła wszelkie religijne innowacje wprowadzone 
przez jej ojca i przyrodniego brata, Anglia na powrót stała się krajem 
katolickim. J a k  się okazało, nie była to przem iana ostateczna, gdyż już po 
pięciu latach, kiedy na  tronie zasiadła Elżbieta I, Królestwo Anglii powróciło 
na drogę, n a  k tórą wprowadził ją  Henryk VIII.

To, że korona spoczęła w końcu na skroniach osoby zdecydowanej 
uczynić z Anglii państwo protestanckie, czerpiące z tradycji kontynentalnej 
reformacji, nie znaczyło wcale, iż walka o jego ustanowienie została uwień
czona sukcesem  — tak  naprawdę proces „protestantyzacji” dopiero się 
rozpoczynał. Pomimo wysiłków czynionych przez władze za rządów Edwar
da VI, Anglia roku 1558 tak  naprawdę pozostawała katolicka i w całym 
kraju — może z wyjątkiem Londynu — niewielu było świadomych i zaan
gażowanych protestantów 1. Wiele mówiącym przykładem przywiązania 
ludzi do katolickiej tradycji może być kanterberyjska procesja Bożego Ciała 
z roku 1559, w której uczestniczył trzytysięczny tłum  wiernych niepo
mnych, że według nowych religijnych standardów  biorą udział w bałwo
chwalczym zabobonie2. Władze doskonale zdawały sobie sprawę, że jednym

1 Por. G. R. Elton, Reform and Reformation. England 1509-1558, Londyn 1977, s. 328-75.
2 E. Duff y, The Stripping o f the Altars. Traditional Religion in England 1400-1580, New 
Haven-Londyn 1992, s. 566.

http://rcin.org.pl



54 PAWEŁ RUTKOWSKI

z warunków udanej transformacji religijnej jest kategoryczne odcięcie się 
od utożsamianego z Rzymem katolicyzmu, a także jego trwała eliminacja 
z gjównego n u rtu  życia publicznego. Działano w myśl poniekąd słusznego 
założenia, że jeśli Anglia m a przejść na protestantyzm , wpierw m usi 
przestać być katolicka. Antykatolicyzm stał się więc trwałym elementem 
polityki wyznaniowej prowadzonej przez państwo przez cały okres panow a
nia Elżbiety, czego nieuchronną konsekwencją były niełatwe relacje pomię
dzy władzami a  poddanymi Jej Królewskiej Mości.

Po objęciu władzy Elżbieta wraz ze swym rządem przystąpiła do po
rządkowania religijnego chaosu odziedziczonego po poprzednikach. Jej 
priorytetem było stworzenie silnego i przede wszystkim jednolitego Kościoła 
protestanckiego, który mógłby służyć jednocześnie za filar władzy państw o
wej. Symbolem nowego porządku stał się Book o f Common Prayer z 1559 
roku, będący wersją edwardiańskiego modlitewnika z 1552. Ujednolicił on 
i do pewnego stopnia uprościł liturgię, która od tej pory miała być odpra
w iana we wszystkich kościołach w królestwie dokładnie w ten sam  sposób, 
i oczywiście w języku angielskim. Ja k  podkreślano we wstępie, uniformi
zacja obrządku i przybliżenie go wiernym były powrotem do wczesnochrze
ścijańskich praktyk zniekształconych w ciągu wieków przez Kościół rzym
ski. Oczyszczenie liturgii ze wszelkich niepotrzebnych dodatków i nalecia
łości, które tylko odciągały ludzi od Boga i „prawdziwej” wiary, mogło 
jedynie przynieść korzyść osobom uczestniczącym w ceremoniach odpra
wianych według nowego rytu3.

Podczas gdy stosowanie Book o f Common Prayer zapewniało liturgiczną 
jedność Kościoła anglikańskiego, uniformizm teologiczny został osiągnięty 
przez uznanie tzw. Trzydziestu dziewięciu artykułów  (The Thirty-Nine 
Articles), ogłoszonych po długich debatach w 1563 roku4, za ostateczną 
i  obowiązującą wszystkich wykładnię anglikańskiego credo. Artykuły — 
nawiasem mówiąc stanowiące do dzisiaj podstawę teologii współczesnego 
Kościoła anglikańskiego — definiowały, obok podstawowych prawd wiary 
wspólnych wszystkim chrześcijanom, wzbudzające kontrowersje kwestie, 
jak  zwierzchnictwo świeckiego monarchy nad Kościołem5, usprawiedliwie
nie przez wiarę, predestynacja czy też małżeństwo księży. Dokum ent ten 
kwestionował również katolickie dogmaty o transubstancjacji i czyśćcu, a 
także wiarę w skuteczność odpustów, relikwii i ku ltu  świętych6.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że zarówno Artykuły, jak  i Book 
o f Common Prayer zawierają elementy pozwalające wyjaśnić, dlaczego

3 The Book o f Common Prayer, 1559, w: Religion and. Society in Early M odem England, 
ed. D. Cressy i L. A. Ferrell, Londyn-Nowy Jork  1996, s. 40-5.
4 Artykuły przygotowane przez konwokację anglikańskich biskupów zostały ratyfikowane
przez Parlam ent dopiero po ośmiu latach dalszych dyskusji w 1571.
6 Należy nadmienić, że ani Trzydzieści dziewięć artykułów, ani A kt o Supremacji z 1559 
nie nazywają już  Elżbiety najwyższą głową Kościoła (supreme head), jak  pierwszy A kt 
z 1534 określał jej ojca, lecz poprzestają na nadaniu jej m iana najwyższego zwierzchnika 
(supreme governor). Świadczy to o zmianie w doktrynie królewskiej supremacji. Mamy 
tu  do czynienia z odejściem od bardzo szerokich uprawnień Henryka VIII (który mógł na 
przykład sam  decydować, co jes t herezją w jego Kościele, a  co nie) do bardziej admini
stracyjnych funkcji pełnionych przez Elżbietę. Por. teksty Aktów  o Supremacji Henryka 
i Elżbiety np. w: Culture and Belief in Europe 1450-1600, ed. D. Engländer, D. Norman, 
R. O’Day i W. R. Owens, Oxford-Cambridge, Mass. 1990, s. 442-47.
6 The Thirty-Nine Articles, 1563, w: Religion and Society, s. 59-70.
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anglikanizm  zwykło się nazywać via m edia pomiędzy katolicyzm em  a 
protestantyzm em . Kiedy Elżbieta przystępow ała do określan ia  k sz ta łtu  jej 
Kościoła, w jego obrębie starły  się dwie frakcje: tradycjonalistyczna — 
pragnąca  pow rotu do konserw atywnego Kościoła H enryka VIII, k tóry pod 
względem doktryny zasadniczo nie odszedł od katolicyzm u — oraz prezbi- 
te riań sk a  — zdom inow ana przez kalw ińskich radykałów 7. Owoc tego s ta r 
cia — religia elżbietańska — była siłą  rzeczy kom prom isem  pomiędzy 
dwom a ekstrem am i. Dwa w spom niane wyżej dokum enty , będące zapisem  
tej ugody, pokazują, że Kościół anglikański był (i jest) p ro testanck i pod 
względem doktryny, a  katolicki pod względem organizacji i cerem oniału8. 
Tak charakterystyczne dla anglikanizm u połączenie różnych religijnych 
tradycji w idać było też w postawie samej Elżbiety, której s to su n k u  do 
kwestii wiary z całą pew nością nie m ożna nazwać jednoznacznym . Chociaż 
królowa zdecydowanie odrzucała katolicki dogm at o przeistoczeniu (czemu 
da la  wyraz zaraz n a  początku swego panow ania, dem onstracyjnie opusz
czając królew ską kaplicę w Boże Narodzenie 1558 roku  po tym, ja k  b iskup  
Oglethorpe, wbrew jej wcześniejszem u zakazowi, un iósł hostię  w akcie 
adoracji)9, to przykładowo nigdy nie da ła  się przekonać, że m ałżeństw o osób 
duchow nych —  jeden  z wyróżników pro testan tyzm u —  je s t  rzeczą w łaści
wą. Jeżeli zaś chodzi o kwestię liturgii, to n a  o łtarzu  w kaplicy p ro tes tanc
kiej przecież królowej, m ożna było znaleźć i krucyfiks, i świece nieodparcie 
kojarzące się w tedy z rzym skim  obrządkiem 10.

Istnienie obok siebie w łonie Kościoła angielskiego tak  różnych i pozor
nie niedających się pogodzić składników  nie powinno przesłan iać nam  
prawdy, że in sty tucja  ta  była jed n a k  zdom inow ana przez pierw iastek 
reformacyjny. Pomimo wszystkich jego cech św iadczących o jego związkach 
z katolicyzm em  — które co radykalniejsze jednostk i interpretow ały ze 
zgrozą jako  pojednawczy ukłon  w stronę Rzymu — Kościół Elżbiety był tak  
sam o pro testanck i, ja k  uw ażana za bardziej rad y k a ln ą  s tru k tu ra  religijna 
tworzona w czasie rządów jej b rata . Na pewno m ożna mówić o zasadniczej 
ciągłości pomiędzy obom a kościołami, jeżeli chodzi o chęć w ykorzenienia 
wszelkich pozostałości starej wiary wśród poddanych. W 1559 w teren  
ruszyli królewscy kom isarze, by podobnie ja k  za panow ania  Edw arda 
likwidować ślady katolickiej przeszłości Anglii — w izerunki sakralne, 
przedm ioty dawnego k u ltu  oraz tradycyjne obrzędy — n a  których nadal 
koncentrow ało się życie religijne parafii11.

Celem elżbietańskiego ikonoklazm u było pozbawienie ludzi m ateria l
nych łączników z katolicką obrzędowością, a  następn ie  zastąp ien ie starego 
ku ltu  nowym, opierającym  się n a  Book o f Common Prayer. Nieprzypadkowo 
najlepiej rozpropagow aną angielską u s taw ą  religijną w  XVI stu lec iu  był

7 G. R. Elton, England under the Tudors, Londyn-Nowy Jork 1996, s. 266.
8 G. R. Elton, England, s. 275. Elżbietańska liturgia — za aprobatą tradycjonalistów — 
nieco złagodziła radykalizm jawnie protestanckiego modlitewnika z 1552 roku: przykła
dowo z tekstu z 1559 zniknęła modlitwa o trwale uwolnienie od papieskiej tyranii, a 
księża celebrujący komunię mieli zakładać nie tylko komżę, jak nakazywała instrukcja 
z 1552, lecz także ozdobną kapę nieodparcie przywodzącą na myśl rzymskokatolicki 
ceremoniał (por. E. Duffy, pp. cit., s. 567).
9 G. R. Elton, England, s. 270.
10 C. Haigh, Elizabeth I, Londyn-Nowy Jork 1994, s. 32.
11 E. Duffy, op. cit., s. 566-70.
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tzw. Akt o Ujednoliceniu (Act fo r  the Uniformity o f Common P rayer a n d  Divine 
Service) z roku  1559, dołączany do każdego w ydania Book o f Common 
Prayer. Akt ten  nie tylko nak ładał n a  każdego duchow nego n a  teren ie  Anglii 
i Walii obowiązek stosow ania nowego elżbietańskiego m odlitew nika, lecz 
także wyliczał kary , jak ie  m ogą spotkać tych, którzy się tem u  wymogowi 
nie podporządkują. Je ś li więc ksiądz stosow ał in n ą  form ę obrządku  — tu  
ustaw odaw ca m iał n a  myśli przede w szystkim  kato licką m szę łac iń sk ą  — 
lub  też próbował deprecjonow ać w artość obowiązującego m odlitew nika lub 
jego zaw artości, to za pierwsze przewinienie tego typu  groziła u tra ta  
rocznych profitów z beneficjów i półroczny pobyt w więzieniu. Je ś li zaś 
u k a ra n a  w ten  sposób  osoba duchow na została sk azan a  za ten  sam  
w ystępek po raz drugi, traciła  wszelkie przynoszące dochody stanow iska 
kościelne, a  sam a  szła n a  rok do więzienia. Podobnie osoby świeckie — 
w dom yśle katolicka szlachta, n iechętna  nowym porządkom  — które u trzy
mywały księży odrzucających Book o f Common P rayer i jeszcze ich w tym 
akcie n ieposłuszeństw a utwierdzały, lub  też w jakikolw iek sposób  uniem o
żliwiały odpraw ianie obowiązującej liturgii, mogły zostać skazane  n a  grzyw
nę s tu  m arek, k tó ra  to su m a  przy drugim  wyroku ro sła  czterokrotnie. Akt
o Ujednoliceniu nak łada ł również n a  wiernych obowiązek uczestnictw a 
w nabożeństw ie w  niedziele i święta. Jeżeli ktoś nie pojawia! się w swoim 
parafialnym  kościele w czasie uroczystości, kościelni zobowiązani byli 
wyegzekwować od niego dw anaście pensów  grzywny za każdą  n ieu sp ra 
wiedliwioną n ieobecność12. Trzeba przyznać, że kary  za religijny nonk o n 
formizm były dość dotkliwe. D w anaście pensów  w czasach  Elżbiety s ta n o 
wiło rów now artość dniówki rzem ieślnika, a  sto  m arek  zapew niało osobie 
dobrze urodzonej n iem al dw uletnie skrom ne u trzym an ie13. Przepisy te 
ulegały zresz tą  stopniow em u zaostrzaniu: przykładowo w 1563 ustanow io
no prawo, w  m yśl którego ksiądz odpraw iający mszę, lub  też osoba świecka, 
k tó ra  m u  to  umożliwiła, zagrożone były k a rą  śmierci; wprow adzono też karę 
grzywny w  wysokości s tu  m arek  za sam o uczestnictw o we m szy14.

Istn ienie ta k  surow ych, uregulow ań praw nych sugerow ałoby, że od 
sam ego początku  adm in istrac ja  państw ow a wypowiedziała społeczeństw u 
przyw iązanem u do katolickiej tradycji bezwzględną wojnę. Tym czasem  
w pierwszych la tach  panow ania Elżbiety te wszystkie represy jne praw a 
w przeważającej części nie były egzekwowane: nie stosow ano kary  śm ierci, 
a  i skuteczność ściągania  grzywien pozostaw iała wiele do życzenia. W yni
kało to z m ądrości politycznej władz, które zdawały sobie spraw ę, że jeśli 
Anglia m a się napraw dę nawrócić n a  protestantyzm , należy postępow ać 
bardzo ostrożnie i bez uciekania  się do b ru ta lnych  środków 15. W rezultacie 
tej elastycznej polityki większość poddanych zaakceptow ała dość łatwo i w

12 An Actfor the Uniformity of Common Prayer and Divine Service, 1559, w: Religion and 
Society, s. 56-9.
13 Por. J. L. Singman, Daily Life in Elizabethan England, Londyn 1995, s. 35.
14 W. J. Shells, Catholicismfrom theReformation to the Relief Acts, w: A History of Religion 
in Britain. Practice and Belief from Pre-Roman Times to the Present, ed. S. Gilley i W. J. 
Shells, Oxford-Cambridge, Mass. 1994, s. 234.
15 Adekwatne w tej sytuacji memento stanowił przykład Marii Tudor, która stosując 
krwawe represje, by wyplenić protestantyzm w swoim królestwie, nie tylko nie osiągnęła 
swego celu, ale jeszcze swoją bezwzględnością zraziła wielu do katolicyzmu, szkodząc 
mu chyba bardziej niż najjadowitsza protestancka propaganda.
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całości kolejną przem ianę religijną. Przyczyn tej zaskakującej sw ą raptow- 
nośc ią  i sk a lą  przem iany —ja k  oceniają historycy do końca la t siedem dzie
sią tych  XVI wieku, czyli w ciągu zaledwie dw udziestu  lat, większość Angli
ków s ta ła  się d e  fac to  anglikanam i — należy szukać  przede w szystkim  
w stosunkow o łagodnej, ale n ieustannej presji wywieranej zarów no przez 
władze państw owe, ja k  i kościelne. J a k  się zdaje, decydującą rolę odegrały 
tu  tradycyjnie au to ry tet osób rządzących, do której s łu c h a n ia  angielskie 
społeczeństw o było przyzwyczajone, a  także zwykły pragm atyzm  każący 
ludziom  zaakceptow ać zmiany, które wydawały się im n ieuchronne. Rzecz 
ja sn a , nie należy też lekceważyć upływu czasu, który spraw ił, że kiedy 
pam ięć o starej wierze zaczęła słabnąć, jej m iejsce stopniowo zaczęły 
zajm ować pro testanck ie  doktryny i w artości przejm ow ane bądź to od 
w spólnot p ro testanckich , k tóre coraz częściej powstawały w obrębie trady
cjonalistycznych społeczności, bądź też bezpośrednio od pro testanck ich  
kaznodziejów. Również po pewnym  czasie dorosło pokolenie, które znało 
ju ż  tylko religię p ro testancką, dla których katolicyzm  należał do obcego, 
najczęściej wrogiego św ia ta16.

W rezultacie tej stosunkow o szybkiej religijnej transform acji w m orzu 
anglikanizm u pozostały jedynie m ałe wysepki tradycyjnego katolicyzm u: 
ja k  się ocenia do 1580 roku  liczba tych, którzy opierając się zm ianom  
pragnęli pozostać katolikam i, spad ła  do około 150 000  tysięcy17. Zacho
dzące przem iany dotknęły jed n a k  naw et katolicką m niejszość, w śród której 
zaczął się zaznaczać — z początku słabo, lecz z biegiem  czasu  coraz w yraź
niej — bardzo isto tny  podział n a  tzw. „schizm atyków” (schismatics), czyli 
tych, którzy pozostaw ali w ierni swojej wierze, lecz jednocześnie  byli gotowi 
pójść n a  kom prom is z heretyckim  reżymem, oraz „rekuzantów ” (récusan ts), 
którzy bezw arunkow o odrzucali jakąkolw iek formę ugody18. Tak nieprze
je d n a n a  postaw a charakteryzow ała jed n ak  zdecydow aną m niejszość: więk
szość katolików chcąc u n iknąć  konfliktu pojawiała się w niedzielę w swych 
parafialnych kościołach (nie przystępowali tylko do kom unii), uniem ożli
w iając tym  sam ym  akcję p raw ną władz i zapew niając sobie święty spokój19.

W zględnie ha rm on ijna  koegzystencja obu s tro n  cieszyła się poparciem  
królowej, której przede wszystkim  zależało n a  posłuszeństw ie i lojalności 
poddanych, a  w dużo m niejszym  stopn iu  n a  ich protestantyzm ie. J a k  się 
wydaje, nie m iała  nic przeciwko katolikom  dopóty, dopóki podporządkow y

16 E. Duffy, op. cit., s. 502-3, 523, 586,591-3. Nie wydaje się, by charakter anglikanizmu, 
będący czymś w rodzaju religijnej hybrydy, ułatwił szesnastowiecznym Anglikom przy
jęcie nowej religii. To, co w oczach współczesnych badaczy jawi się jako coś pośredniego 
między katolicyzmem a protestantyzmem, dla przeciętnego mieszkańca elżbietańskiej 
Anglii, przyzwyczajonego do starych form kultu, było czymś radykalnie nowym i dlatego 
równie trudnym do przyjęcia (por. G. R. Elton, England, s. 273).
17 G. R. Elton, England, s. 287.
18 Rekuzanci albo pozostawali w kraju stawiając opór wszelkim pokusom ułożenia się 
z Kościołem anglikańskim, albo wybierali emigrację. Nasuwa się tu natychmiast analogia 
z tzw. Marian exiles, czyli protestantami, którzy opuścili Anglię w obawie przed prze
śladowaniami za panowania Marii Tudor. Teraz to katolicy udawali się na kontynent, by 
tam czekać na uśmiech losu, który by im pozwolił na powrót do domu.
19 W. J. Sheils, op. cit., s. 244. Ta ugodowa i w gruncie rzeczy bierna postawa odróżniała 
ich od Purytanów, drugiej nonkonformistycznej grupy religijnej przysparzającej proble
mów elżbietańskiej administracji (por. W. R. Trimble, The Catholic Laity in Elizabethan 
England 1558-1603, Cambridge, Mass. 1964, s. 266).
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wali się praw om  obowiązującym  w jej państw ie20. Jeżeli więc praw o żądało 
niedzielnej obecności w Kościele, to wszyscy poddani bez w yjątku w inni się 
do tego wymogu dostosować. Uczestnictwo w anglikańskim  nabożeństw ie 
nie było przecież czynem  społecznie i politycznie neu tra lnym  — było p u b 
liczną deklaracją, ak tem  poparcia dla całego system u, którego podporę 
stanow ił Kościół narodowy. M ożna było nie akceptow ać oficjalnej religii — 
żaden przepis nie był przecież w stan ie  tego wym usić — najw ażniejsze było 
jed n a k  to, by tego b rak u  akceptacji nie okazywać publicznie. Elżbietę 
w zupełności satysfakcjonow ało czysto zewnętrzne podporządkow anie jej 
poddanych i jej praw odaw stw o starało  się un ikać  ingerencji w spraw y 
sum ienia, w m yśl stw ierdzenia F rancisa Bacona, że królowa nigdy nie 
próbow ała zaglądać ludziom  w  ich serca i myśli. Sym ptom atyczne je s t 
choćby to, iż nigdy nie zezwoliła n a  wprowadzenie p rzym usu  przyjm ow ania 
anglikańskiej kom unii, ja k  dom agali się co gorliwsi członkowie jej p a rla 
m en tu 21.

Zarówno angielscy katolicy, ja k  i królewscy urzędnicy (poza tymi, 
którzy byli szczególnie żarliwymi protestantam i) wydawali się zadowoleni 
z nieform alnego co nsensusu , jak i określał ich wzajem ne relacje, w związku 
z czym przez pierwszych dziesięć la t panow ania Elżbiety nie dochodziło do 
większych konfliktów. Pod koniec lat sześćdziesiątych XVI stu lec ia  spraw y 
zaczęły się je d n a k  kom plikować, n a  co niewątpliwy wpływ m iały w ydarzenia 
n a  scenie m iędzynarodowej. We Francji od 1562 r. nie w ygasał konflikt 
m iędzy hugenotam i a  stronnictw em  katolickim, w k tóry Anglia w plątała  się 
p róbując bezskutecznie odzyskać Calais u tracone  kilka la t wcześniej przez 
Marię Tudor. Z kolei w N iderlandach wybuchło pow stanie (1567) przeciwko 
władzy ultrakatolickiego króla H iszpanii Filipa II, k tóry wobec „buntow ni
ków” zastosow ał ta k  surow e represje, że w ich rezultacie zginęło kilka 
tysięcy podejrzanych o kalw inizm  ludzi. Mimo że E lżbieta nie zaangażow ała 
się otwarcie w pomoc d la  n iderlandzkich pro testan tów  (uczyniła to dopiero 
w 1585), w zajem ne relacje m iędzy n ią  a  Filipem staw ały się coraz bardziej 
napięte. Przez ca łą  poprzednią dekadę h iszpańsk i w ładca — licząc na  
korzystny dla siebie a lians wymierzony we wspólnego wroga, Francję — 
utrzym yw ał z angielską królow ą przyjazne stosunki; co więcej, s ta ra ł się ją  
chronić przed Rzymem coraz bardziej zaniepokojonym  postępam i angiel
skiej reformacji. J e d n a k  gdy sta ło  się jasn e , że szanse  n a  so jusz h iszp ań 
sko-angielsk i s ą  znikom e22, Filip zaczął stopniowo wycofywać swoje popar
cie d la Elżbiety. Znaczącym  przykładem  ochłodzenia s to sunków  — które 
no tabene ju ż  niedługo miało przerodzić się w wojnę — było przechwycenie 
przez Anglików w 1568 roku  s ta tk u  wiozącego pieniądze dla w ojsk h isz
pańsk ich  w N iderlandach23. Również mniej więcej w tym  czasie miały

20 O braku uprzedzeń pod tym względem świadczy choćby to, że w swojej kaplicy Elżbieta 
zatrudniała organistów, co do których katolickiego wyznania nie było żadnych wątpli
wości (por. J. Guy, Tudor England, Oxford-Nowy Jork 1988, s. 252).
21 A. G. Dickens, The Age of Humanism and Reformation. Europe in the Fourteenth, 
Fifteenth and Sixteenth Centuries, Londyn 1977, s. 206; J. Guy, op. cit., s. 296-99.
22 Elżbieta tak naprawdę nie mogła pozwolić sobie na bliższe kontakty z Hiszpanią
i Filipem, gdyż musiała się liczyć z opinią publiczną. Jej poddani nie zapomnieli przecież, 
że król hiszpański, jako współautor polityki wewnętrznej swojej małżonki Marii Tudor, 
ponosił odpowiedzialność za krwawe prześladowania angielskich Protestantów.
23 A. G. Dickens, The Age, s. 214.
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m iejsce pierwsze zbrojne utarczki w Nowym Świecie pom iędzy sta tkam i 
obu  krajów, będące zw iastunem  przyszłych w ypraw F rancisa  D rake’a 
i innych  korsarzy królowej Elżbiety przeciw flocie i portom  hiszpańskim  
w Ameryce Łacińskiej.

Rozwój sytuacji m iędzynarodowej — a  szczególnie n a ra s ta jący  konflikt 
z H iszpanią uw ażaną za głównego sojusznika papiestw a — zdawał się 
zapow iadać ciężkie czasy zarówno dla Anglii, ja k  i dla całego europejskiego 
p ro testan tyzm u. W Londynie powszechnie wierzono, iż europejski kato li
cyzm — który o trząsnął się ju ż  z szoku reformacji i teraz  po soborze 
trydenckim  zwierał swe szeregi — dąży do konfrontacji z siłam i p ro tes tan c
kimi. Dla Anglików znakiem , że zagrożenie ze strony  katolicyzm u je s t  jak  
najbardziej realne, było pojawienie się n a  angielskiej scenie politycznej 
M arii S tuart. Krewna Elżbiety, uwięziona i zm uszona w przez zbun tow a
nych  szkockich lordów do abdykacji n a  rzecz syna, w 1568 roku  zbiegła do 
Anglii szukając opieki u  angielskiej królowej. Dla Elżbiety pojawienie się 
M arii w obrębie jej królestw a było nader kłopotliwe, jej kuzynka bowiem — 
jak o  w nuczka M ałgorzaty Tudor, siostry H enryka VIII — m ogła rościć sobie 
praw o do jej tro n u  (czego nie om ieszkała uczynić ju ż  przed dziesięciom a 
laty, gdy ważyły się losy angielskiej sukcesji po śm ierci M arii Tudor). Na 
dom iar złego M aria S tu a rt była zdeklarow aną katoliczką, a  także, co 
również m iało znaczenie, byłą królową tradycyjnie nieprzyjaznej Francji. 
Na angielskim  dworze dobrze pam iętano o w spólnych p lanach  Gwizjuszy 
i W alezjuszy, by zjednoczyć trzy królestw a — Francję, Anglię i Szkocję — 
pod berłem  dzierżonym  przez potomków szkockiej królowej i F ranciszka II. 
Chociaż ten  am bitny  projekt upadł, wszyscy zagraniczni wrogowie Anglii 
i Elżbiety nada l wiązali z M arią duże nadzieje24. E lżbieta chcąc odwlec 
decyzję, co począć z niew ygodną krew ną, skazała  j ą  n a  odosobnienie, które 
m iało trw ać dziew iętnaście lat. Mimo uwięzienia osoba Marii S tu a rt aż do 
jej egzekucji w 1587 nie przestaw ała, pośrednio lub  bezpośrednio, kojarzyć 
się z katolicką opozycją przeciw Elżbiecie i jej rządom .

W 1569 roku  w ybuchła tzw. Rebelia Północna, której jednym  z celów 
było w łaśnie zapew nienie angielskiej sukcesji d la katoliczki Marii S tuart. 
Nieprzypadkowo b u n t podnieśli możnowładcy z ziem północnych (Nort- 
hum bria , C um berland, W estm orland i Yorkshire), czyli terenów  uznaw a
nych za bastion  rekuzantów , gdzie wpływy protestanckiego Londynu były 
poważnie osłabione. Tu n a  przykład otwarcie, by nie powiedzieć dem on
stracyjnie, nada l odpraw iano tradycyjną mszę. Nic więc dziwnego, że 
podczas pow stania  padły  h a s ła  obrony wiary katolickiej przed p ro tes tan ck ą  
herezją. Świadomie nawiązywano w ten  sposób do Pielgrzymki Łaski (Pil
grim age o f Grace), zbrojnego ru ch u  społeczno-politycznego, k tóry za rzą 
dów H enryka VII w  1536 roku  n a  tych sam ych terenach  ujął się za 
zagrożoną reform am i tradycyjną religią25. Podobnie ja k  ich ojcowie przed 
trzydziestu  laty, pow stańcy nazywali siebie obrońcam i wiary, czego dowo
dem  miało być n a  przykład uroczyste podarcie w katedrze w D urham

24 J. B. Black, The Reign of Elizabeth 1558-1603, Oxford 1991, s. 372-89; G. R. Elton,
England, s. 294.
25 A. G. Dickens, The English Reformation, 1967, s. 177-82; J. Guy, op. cit., s. 272-4.
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anglikańskiej Biblii i podeptanie Book of Common P rayer26. Pow stanie było 
także sym bolicznym  ak tem  odwrócenia reform acji — ludzie n a  powrót 
wyciągnęli ze schowków ołtarze i kropielnice, i ustaw ili n a  sta rych  m iej
scach  w kościołach27. Nie wolno jed n a k  zapom inać, że Rebelia Północna 
m iała także podłoże polityczne. Rebelianci chcieli w ten  sposób zapro testo 
w ać przeciw polityce Elżbiety i jej pierwszego m in is tra  W illiam a Cecila. Nie 
podobało im  się odsunięcie potężnych północnych rodów  od w szystkich 
ważniejszych urzędów , nie mogli także ścierpieć, że królow a otacza się 
doradcam i pośledniejszego s ta n u  („nowymi ludźm i”) rezygnując z usług  
starej arystokracji. Celem ich zbrojnego w ystąpienia — m ającym  pokazać, 
że wciąż należy się z nim i liczyć — nie było bynajm niej obalenie królowej, 
lecz jedynie uzyskanie wpływu n a  politykę p aństw a i zwiększenie a u to n o 
mii terenów  północnych wbrew centralistycznym  tendencjom  elżbietań- 
skiej adm in istrac ji28.

Rebelia Północna nie cieszyła się m asowym  poparciem , co przyczyniło 
się do jej rychłego upadku . Władze chcąc w pełni w ykorzystać nadarza jącą  
się okazję na tychm iast rozpoczęły szeroko zakrojone dzia łan ia  m ające n a  
celu podporządkow anie k rnąbrnej Północy. Po pokazowych egzekucjach 
części rebeliantów  nastąp iły  konfiskaty katolickich posiadłości i zamków, 
które następn ie  przekazyw ano ludziom  z elżbietańskiego estab lishm en tu . 
To sam o działo się z miejscowymi urzędam i i stanow iskam i. Co więcej, 
miejscowi sędziowie pokoju otrzymali instrukcje , by zaczęli stosow ać praw a 
wymierzone w katolików, a  w m iastach  targowych n a  Północy zaczęli dzia
łać kaznodzieje naw racający  ludzi n a  p ro testan tyzm 29.

Wieści, jak ie  dochodziły z Anglii, nie spotkały  się z przychylnym  przy
jęciem  zagranicy, a  szczególnie Rzymu. Kilka m iesięcy po stłum ien iu  
Rebelii Północnej, 27  kw ietnia 1570 roku, papież P ius V ogłosił bullę 
R egnans in Excelsis, k tó ra  m iała przełomowe znaczenie d la  angielskich 
katolików30. Ten papieski dokum ent określał Elżbietę jak o  „heretyczkę 
i p ro tektorkę heretyków ”, k tó ra  nie dość, że zaprow adziła fałszywą religię 
w swoim państw ie, to jeszcze bezbożnie prześladuje wyznawców wiary 
katolickiej. B ulla nak łada ła  n a  n ią  ekskom unikę i pozbaw iała praw  do 
ty tu łu  Królowej Anglii oraz wszelkiej władzy z n im  związanej. Papież zwal
n iał jej poddanych ze w szystkich złożonych jej ślubów  lojalności, a  co

26 H. Zins, Historia Anglii, Warszawa 1971, s. 189.
27 Należy jednak zaznaczyć, że reformacja wycisnęła już swoje piętno nawet na katolic
kich rebeliantach. Wielu z nich na przykład wzdrygało się na myśl, że można spalić 
angielską Biblię i próbowało ratować księgi przed niszczycielskimi zapędami innych (por.
E. Duffy, op. cit., s. 583-6).
28 W pewnym sensie można więc nazwać Rebelię Północną jednym z ostatnich aktów 
sprzeciwu ze strony umierającego starego porządku feudalnego (por. C. Z. Wiener. The 
Beleaguered Isle. A Study of Elizabethan and Early Jacobean Anti-Catholicism, „Past and 
Present”, 51, 1971, s. 31-3).
29 J. Guy, op. cit., s. 275.
30 Bulla dotarła do Anglii względnie szybko, bo już 15 maja 1570. Wtedy to niejaki John 
Felton, katolik z Southwark, o świcie przybił przemycony egzemplarz do drzwi siedziby 
Biskupa Londynu, za co zresztą został skazany na śmierć (por. A. Plowden, Danger to 
Elizabeth: The Catholics under Elizabeth I, Stroud 1999, s. 91). Użycie tej, a nie innej 
metody do rozpowszechnienia papieskiego dokumentu (która jednocześnie stanowiła 
rodzaj wyzwania rzuconego władzy) zarezerwowany dla nieakceptowanych przez pań
stwo grup religijnych pokazuje symbolicznie, że angielscy katolicy znaleźli się w podobnej 
sytuacji, jak na przykład uznani za heretyków średniowieczni lollardzi, którzy w 1384 
przybili swoje tezy do drzwi Westminsteru.
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więcej, nakazyw ał im nieposłuszeństw o wobec wszelkich królew skich roz
kazów i praw . Ci, którzy by się nie dostosowali do tego zalecenia, podlegali 
karze ekskom unik i n a  równi ze sw ą królową31.

A tak P iusa  V n a  Elżbietę i nawoływanie jej poddanych do cywilnego 
n ieposłuszeństw a było z całą pew nością posunięciem  pochopnym  i n ie
przem yślanym , które w ostatecznym  rac h u n k u  przyniosło katolikom  wię
cej zła niż pożytku. Oto ja k  oceniał bullę Filip II w liście do G uerau  de Spe, 
h iszpańskiego am basadora  w Londynie:

Jego Świątobliwość podjął tę decyzję bez uprzedniej konsultacji z moją 
osobą. Zdziwiło mnie to wielce, gdyż będąc zaznajomionym jak mało kto 
z angielskimi realiami, mógłbym, jak wierzę, udzielić lepszej porady co do 
kroków, jakie w tych okolicznościach należałoby poczynić. Skoro jednak 
Jego Świątobliwość dał się ogarnąć świętym zapałem, bez wątpienia 
uważał, iż to, co robi jest najlepszym sposobem na osiągnięcie tego, co 
sobie zamierzył. Gdyby jego nadzieje się spełniły, ja  spośród wszystkich 
wiernych synów Kościoła cieszyłbym się najbardziej. Obawiam się jednak, 
iż tak się nie stanie, a ta nagła i niespodziewana decyzja tylko pogorszy 
nastroje w Anglii i skłoni Królową i jej przyjaciół do jeszcze większych 
prześladowań dobrych katolików, którzy jeszcze tam pozostali32.

Bardzo szybko okazało się, że h iszpańsk i m onarcha  trafn ie  przewidział 
dalszy rozwój wydarzeń. Sytuacja katolików s ta ła  się nie do pozazdroszcze
nia, gdyż władze zaczęły traktow ać ich w szystkich ja k  potencjalnych 
zdrajców k ra ju  i królowej33. Parlam ent angielski praw ie na tychm iast za
ostrzył antykatolickie prawa: zd radą  stało  się rozpow szechnianie i posia
danie papiesk ich  dokum entów  (Act ag a in st B ulls from  the See of Rome), a  
w łasność katolickich em igrantów  podlegała konfiskacie (Act ag a in st Fugi
tives). Należy również dodać, iż od 1571 każdy Członek P arlam en tu  m usiał 
uroczyście uznać  Akt o Supremacji, co praktycznie wyeliminowało katoli
ków z W estm insteru . Równocześnie władze w coraz większym  stopniu  
wykluczały ich z lokalnych urzędów i w ogóle z życia publicznego34.

Podłożem tych restrykcji był lęk przed spiskam i i zam acham i, w dużym  
stopn iu  ukształtow any przez informacje o losach p ro testan tów  w innych 
krajach. Szczególne wrażenie w Anglii wywarły relacje o m asakrze około 
trzech tysięcy hugenotów  przybyłych w dobrej wierze do Paryża n a  królew
ski ś lub  w czasie Nocy św. Bartłom ieja (23 /24  sierpn ia  1572)35. Mimo że 
m ord ten  był autonom iczną inicjatywą K atarzyny Medycejskiej i Gwizjuszy, 
powszechnie wierzono, że tak  napraw dę za sznurk i pociągał papież stojący 
n a  czele m iędzynarodowego sp isku , którego ostatecznym  celem  je s t  rozpra
w a z P ro testan tam i w całej Europie. Jednym  z powodów histerii, ja k a  
ogarnęła Anglię n a  wieść o „krwawym weselu parysk im ”, było przekonanie 
Anglików, że rozprawiwszy się z francuskim i hugenotam i papież wraz ze 
swymi poplecznikam i weźmie się teraz za n ich36.

31 Regnans in Excelsis, 1570, cyt. w: K. Aughterson (red.), The English Renaissance. An 
Anthology of sources and documents, Londyn-Nowy York 2002, s. 36-7.
32 Cyt. w: A. Plowden, op. cit., s. 91 [tłum. P.R.].
33 C. Z. Wiener, op. cit., s. 37.
34 J. W. Sheils, op. cit., s. 244; J. Guy, op. cit., s. 277.
35 Wydarzenia we Francji wstrząsnęły całą ówczesną Europą nie wyłączając jej katolickiej
części, choć podobno Filip II nie krył zadowolenia z takiego obrotu sprawy (por. Z. Wójcik, 
Historia powszechna XVI-XVII wieku, Warszawa 2001, s. 204-5).
36 C. Z. Wiener, op. cit., s. 30-35.
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Biorąc pod uwagę pan u jącą  n a  Wyspie atm osferę s tra c h u  i podejrzli
wości względem międzynarodowego katolicyzm u, nie pow inniśm y się dzi
wić, iż do końca panow ania Elżbiety możliwość ta jnych  i zdradzieckich 
m achinacji zagrażających Anglii lub  też osobie jej w ładczyni była stałym  
przedm iotem  troski zarów no mężów stan u , ja k  i zwykłych poddanych. 
S trach  ten  bynajm niej nie był nieuzasadniony: tajne  służby  Je j Królewskiej 
Mości odkryły  i zlikwidowały kilka spisków, k tóry c h  dalekosiężnym  celem 
były nieodm iennie: inw azja cudzoziem skich w ojsk połączone ze zbrojnym  
w ystąpieniem  katolickiej szlachty, zastąpienie Elżbiety M arią S tu a r t oraz, 
rzecz ja sn a , re s ta u ra c ja  katolicyzm u. W śród zdem askow anych k o n sp ira 
torów byli Roberto Ridolfi, florencki bank ier prow adzący in teresy  w Londy
nie, k tóry w 1571 odgrywał rolę posłańca i przedstaw iciela Marii S tu a rt 
w Rzymie i Madrycie; F rancis Throckm orton, aresztow any jak o  główny 
agent szkockiej królowej i stracony w 1584; W illiam Parry, doktor praw a 
oskarżony w 1585 o planow anie zabójstw a Elżbiety37; czy wreszcie A ntho
ny Babington, m łody katolicki szlachcic snujący  w 1586 w  korespondencji 
z M arią S tu a rt plany pozbycia się Elżbiety38. Choć konspiratorów  zaanga
żowanych w know ania przeciwko państw u było ta k  napraw dę niewielu 
(olbrzymia w iększość katolików pozostaw ała lojalna względem swojej k ró 
lowej), to liczba ujaw nionych spisków oraz zrozum iały rozgłos (umiejętnie 
wykorzystywany przez władze), jak i im  towarzyszył stw arzały  wrażenie, że 
katoliccy spiskow cy czają się wszędzie stanow iąc poważne zagrożenie.

Osobam i podejrzewanym i o działalność spiskow ą byli również księża
i jezuici, którzy w la tach  siedem dziesiątych i osiem dziesiątych szesnastego 
stu lec ia  zaczęli potajem nie przenikać do Anglii. Napływ księży n a  ziemię 
angielską rozpoczął się po 1568 roku, kiedy W illiam Allen — angielski 
em igrant i późniejszy kardynał Kościoła rzym skiego — założył angielskie 
sem inarium  w Douai. Podstawowym zadaniem  kolegium  — obok zapew 
nienia religijnej edukacji m łodym angielskim  katolikom  — było stw orzenie 
zespołu dobrze w ykształconych angielskich księży, którzy mogliby podjąć 
się dzieła przyw rócenia katolicyzm u w kraju, gdyby kiedyś okoliczności 
polityczne n a  to zezwoliły. Dopiero później pojawił się pom ysł w ysyłania na  
misje do k ra ju  absolw entów  sem inarium , by w śród rodaków -katolików  
pełnili posługę d u szp as te rsk ą39. J a k  się szacuje, do 1580 roku  liczba 
„zagranicznych” duszpasterzy  przekroczyła setkę. By zwiększyć skutecz-

37 Sprawa Williama Parry’ego wywołała szczególnie wielkie poruszenie, gdyż wszyscy 
jeszcze pamiętali skrytobójczy mord dokonany w 1584 na ks. Wilhelmie I Orańskim, 
okrzykniętego przez protestantów głównym bojownikiem religii zreformowanej. Teraz 
spisek zagroził życiu angielskiej Debory (jak określano Elżbietę), nadziei europejskiego 
protestantyzmu.
38Tzw. Spisek Babingtona doprowadził do procesu i egzekucji Marii Stuart, która 
nieopatrznie w swoim liście do Babingtona — przechwyconym przez Sir Francisa Wal
singhama, szefa tajnych służb — jednoznacznie opowiedziała się za fizyczną likwidacją 
Elżbiety dając tym samym dowód zdrady stanu.
39 Choć seminarium w Douai powstało na fali reform po Soborze Trydenckim (por. J. 
Delumeau, Reformy Chrześcijaństwa w XVI i XVII w. Katolicyzm między Lutrem a Wolte
rem t. 2, Warszawa 1986, s. 45), to należy zauważyć, że rodzaj edukacji, jaki otrzymywali 
angielscy księża emigracyjni w tej instytucji był raczej konserwatywny i raczej pozba
wiony posoborowych nowinek. Było to całkiem zrozumiałe, gdyż w tym przypadku gra 
toczyła się nie o reformę religii katolickiej, lecz o jej przetrwanie. Na ewentualne zmiany 
należało poczekać aż protestantyzm zostanie ostatecznie pokonany (por. C. Haigh, The 
Continuity of Catholicism in the English Reformation, „Past and Present”, 93, 1981).
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ność angielskich misji, do wzięcia w nich  udziału  William Allen zaprosił też 
jezuitów , którzy po raz pierwszy przekroczyli granice Anglii w 1580 roku40.

Podstawowym zadaniem  przybyszów zza K anału la  M anche było pod
trzym ywanie m orale angielskich katolików: mieli oni u tw ierdzać rekuzan- 
tów w ich oporze oraz nak łan iać  „schizmatyków” do zerw ania grożących 
wiecznym potępieniem  kontaktów  z Kościołem anglikańskim . S tarali się 
też szerzyć wiarę katolicką, w czym pom agały im  przem ycane z zagranicy 
książki polem izujące z doktryn ą  p ro testancką41. W iększość z wysyłanych 
do k raju  duchow nych po przybyciu n a  miejsce — zgodnie z otrzym anym i 
wyraźnym i instrukcjam i — trzym ała się z dala  od polityki ograniczając się 
do w ypełniania czysto religijnych obowiązków. Jednakże  w czasach, gdy 
naw et odpraw ianie m szy było sp raw ą polityczną, całkow ita neu tra lność  nie 
była tak  napraw dę możliwa. Poza tym  było powszechnie wiadomo, że główni 
organizatorzy misji, ja k  Allen, o niczym bardziej nie m arzyli niż o pozba
w ieniu heretyczki Elżbiety jej tronu  i przyw róceniu katolicyzm u w ojczyź
nie42. T rudno więc było dać wiarę, że w ysłannicy wrogów sam i nie prow adzą 
wrogiej działalności. W izerunku misji n a  pewno też nie popraw iły osta tn ie  
w ydarzenia w Irlandii, gdzie z błogosławieństwem  papieża Grzegorza XIII 
w 1579 roku  wylądowała g rupa  dowodzona przez Irlandczyka Ja m e sa  
Fitzm aurice’a, by wywołać lokalne pow stanie przeciwko Anglikom i odciąg
nąć  ich siły zaangażow ane w N iderlandach (przy korzystnym  rozwoju 
sytuacji Irlandia  m ogła też s tać  się bazą  p rzydatną  podczas rozważanej 
inwazji n a  Anglię)43.

Nie należy się więc zbytnio dziwić, że adm in istrac ja  Elżbiety uznała  
księży i jezuitów  — a  szczególnie tych osta tn ich  — za wrogów państw a i że 
bez dociekania, czy potencjalni wywrotowcy są  nim i napraw dę przystąpiła  
do natychm iastow ej kontrakcji. Na początku la t osiem dziesiątych P arla
m ent uchw alił praw a, k tóre utożsam iały działalność księży przybyłych 
z zagranicy ze zd radą  s tan u . Każdy katolicki ksiądz przebywający na  
terenie Anglii lub  Walii był ipso fac to  w inny i podlegał karze śmierci, a  
przynajm niej więzienia. Ten sam  los czekał w szystkich świeckich udziela
jących im schron ien ia44. Nasilenie aresztow ań zaowocowało naw et założe
niem  w W isbech n a  wyspie Ely osobnego więzienia d la  katolików.

Pierwsza osoba w kraju  po królowej, William Cecil, Lord Burghley, 
w swoim trak tac ie  The Execution o f Justice  in England ( 1583) tak  tłu m a
czyła konieczność bezwzględnej walki z wrogiem:

40 The Dictionary of National Biography, t. I, ed. L. Stephen i S. Lee, Oxford 1963, s. 
314-22; J. W. Shells, op. cit., s. 239.
41 O roli, jaką odegrały książki w wojnie ideologicznej, w której stawką było przywrócenie 
starej wiary w Anglii pisze Alexandra Walsham w swoim znakomitym studium ‘Domme 
Preachers'? Post-Reformation English Catholicism and the Culture of Print, „Past and 
Present”, 168, 2000.
42 Jedną z najbardziej znanych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych, by nie powie
dzieć niesławnych, pism Williama Allena była praca Admonition to the Nobility and People 
of England (wydana w Antwerpii w 1588), w której, tuż przed hiszpańską inwazją, 
nawoływał do wypowiedzenia posłuszeństwa królowej Elżbiecie nazwanej „poczętym
i zrodzonym w grzechu bękartem”, „hańbą dla całej swej płci i książęcego stanu", 
„uzurpatorką”, „krzywdzicielką wszystkich narodów” lub „zgubą Kościoła i kraju”, by 
wymienić tylko kilka z użytych epitetów (por. The Dictionary of National Biography, ed. 
cit., t. I, s. 319).
43 A. Plowden, op. cit., s. 148-9.
44 J. W. Sheils, op. cit., s. 235.
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Celem ich [tzn. jezuitów] wysiłków jest wciągnięcie tego królestwa nie tylko 
w niebezpieczną wojnę z obcymi siłami [...] lecz również w wojnę domową, 
w czasie której niczyja krew nie jest oszczędzona i nikomu nie okazuje się 
miłosierdzia, w czasie której ani zwycięzca, ani zwyciężony nie ma powodu 
do triumfu. [...] To najoczywistsze z niebezpieczeństw, jakie niechybnie 
nas dosięgną, jeśli tylko pozwolimy tym szkodnikom wślizgiwać się pota
jemnie w granice królestwa i sączyć tu swoją truciznę; truciznę tym 
jadowitszą, że kiedy zostają ujęci jak hipokryci kryją swe prawdziwe 
zamiary pod płaszczem pobożności45.

Skazywanie n a  śm ierć księży, jezuitów  i ich pom ocników nie było więc, 
w edług władz, przejaw em  prześladow ań religijnych, lecz jedynie logiczną 
konsekw encją zdrady, jakiej ci dopuścili się wobec w łasnego kraju . Tego 
sam ego zdan ia  był tłum  ludzi, k tóry w czasie egzekucji okazywał sk azań 
com sw ą jaw n ą  wrogość obraźliwymi okrzykam i i gwizdami przerywającym i 
ich łacińsk ie modlitwy46.

Gniew ludzi widoczny w  czasie egzekucji, n a  co w arto  zwrócić uwagę, 
nie zwrócił się przeciwko m ieszkającym  tuż  obok n ich  katolickim  sąsiadom  
(za rządów Elżbiety, mimo powszechnej nieufności i n iechęci do katolików 
nie dochodziło do pogromów dokonyw anych przez p ro testanck i m otłoch, 
co było w dużej m ierze zasługą państw a, które nie zezwalało n a  takie 
ekscesy47), lecz skup ił się, w sposób nieco bardziej abstrakcyjny , n a  in sty 
tucjonalnym  Kościele rzym skim , papieżu i jego schw ytanych em isa riu 
szach. W zbiorowej w yobraźni społeczeństw a katolicyzm  był postrzegany 
jak o  budząca  lęk, agresyw na, dem oniczna siła, której je d n a k  m ożna i n a 
leży się przeciwstawić. O popularności tego rodzaju  w yobrażeń świadczy 
chociażby ów czesna lite ra tu ra . W Królowej Wróżek (The Faerie  Queene, 
1590) — chyba najw ażniejszym  utworze poetyckim  okresu  elżbietańskiego
— E dm und S penser porów nuje Rzym do potw ora noszącego wymowne imię 
Błąd (Error), z którym  walczy i którego pokonuje Rycerz z czerwonym  krzy
żem n a  piersi, personifikacja Anglii. J a k  czytamy, plugaw e m o n stru m  — 
będące pół-kobietą, pół-wężem  z jadow itym  kolcem  n a  końcu  ogona — 
przebyw a w  swojej jask in i, gdzie karm i truc izną  liczne potom stw o równie 
groźne i obrzydliwe, co ich m atk a48. Obraz ten  je s t  niejako kw intesencją 
odrazy, ja k ą  wzbudzali w Anglikach Rzym i jego sojusznicy49. Innym  b a r
dzo skutecznym  zabiegiem  było utożsam ienie Kościoła rzym skiego z wielką 
n ierządnicą n a  siedmiogłowej szkarłatnej bestii z A pokalipsy św. J a n a  (Ap 
17). Na tym  w łaśnie apokaliptycznym  obrazie T hom as D ekker oparł swoją 
Nierządnicę B abilońską (The Whore o f Babylon, 1609) będącą, ja k  czytamy 
we w stępie do sztuki, pośm iertnym  hołdem  dla „wielkości, w spaniałom yśl
ności, wytrwałości, łaskaw ości i innych heroicznych cnó t” królowej Elżbie
ty, k tó ra  w czasie całych swych rządów  m usia ła  walczyć z „wieczną złośli
45 Cyt. w: Shakespeare’s England. Life in Elizabethan and Jacobean Times, ed. R. E. 
Pritchard, Stroud 1999, s. 112-3.
46 P. Lake i M. Questier, Agency, Appropriation and Rhetoric under the Gallows: Puritans, 
Romanists and the State in Early Modem England, „Past and Present”, 153, 1996, s. 
70-2, 82-3, 99.
47 A. Plowden, op. cit., s. 238.
48 E. Spenser, The Faerie Queene, Canto I, 1-20, w: Spenser: Poetical Works, ed. J. C. 
Smith i E. de Selincourt, Oxford 1991, s. 4-5.
49 Dbałość autora o szczegóły w tym porównaniu widać choćby w tym, że w trucizna, 
którą potwór wyrzuca z siebie, by pokonać przeciwnika zawiera książki i papiery (Canto
I, 20), co było dość przejrzystą aluzją do napływu nielegalnych katolickich wydawnictw 
do Anglii.
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wością, zdradą, know aniam i, podstępam i i krwawymi sp iskam i p u rp u ro 
wej rzymskiej nierządnicy”50.

Negatywne nastaw ienie do katolicyzm u wzmagało się stopniowo w la
tach  osiem dziesiątych, by osiągnąć szczyt w 1588, kiedy Anglii zagroziło 
realne niebezpieczeństwo hiszpańskiej inwazji. Choć może zabrzm ieć to 
paradoksaln ie, dla nikogo w Anglii a tak  Wielkiej Arm ady Filipa II nie był 
zaskoczeniem , gdyż potwierdził tylko żywione od daw na obawy, że wcześ
niej czy później Rzym, rękam i swego najpotężniejszego w asala, będzie 
chciał się rozprawić z Anglią, ostoją pro testan tyzm u. Powszechnie też 
spodziewano się, że w czasie wojny rekuzanci posłużą najeźdźcy jako  p iąta  
kolum na. Rzeczywiście Filip II snu jąc  plany lądow ania n a  terytorium  
angielskim  liczył w dużym  stopniu  n a  w spółpracę miejscowych katolików. 
W edług optym istycznych danych hiszpańskiego wywiadu s ta ra  a ry stok ra
cja angielska i większość gentry z radością powitałaby sposobność zbroj
nego w ystąpienia przeciwko władzy Elżbiety. Po udanym  lądow aniu i prze
jęciu  Londynu w ojska hiszpańskie m iały więc tylko czekać n a  ogólnonaro
dowe pow stanie51. J a k  wiadomo Niezwyciężona A rm ada została  rozgrom io
n a  i do inwazji nie doszło. Nawet gdyby jed n a k  spraw y przybrały dla 
Hiszpanów korzystniejszy obrót, je s t  wielce wątpliwe, czy mogliby oni liczyć 
n a  pomoc swych angielskich braci w wierze, tak  ja k  się spodziewali. W brew 
obawom w czasie zagrożenia katolicy — tak  sam o, ja k  ich protestanccy 
rodacy — stanęli po stronie swojego kraju  i swojej królowej. Nie doszło do 
żadnej an typrotestanckiej rebelii, a  wręcz przeciwnie — katolicy gotowi byli 
walczyć w obronie swojej ojczyzny i królowej52.

Patriotyczna postaw a katolików w czasie konfliktu nie w płynęła za sad 
niczo n a  popraw ę ich notow ań u  władz. Chociaż coraz więcej ludzi zaczęło 
dochodzić do w niosku, że mimo usilnych prób praw dopodobnie nie da  się 
ich u su n ąć  z religijnego krajobrazu Anglii53, n ik t nie m yślał o złagodzeniu 
antykatolickiej polityki54. Pod koniec stu lecia  konsekw encja, z ja k ą  ogra
niczano praw a i przywileje katolików zaczęła przynosić rezultaty. Wielu 
katolików nie wytrzym ując dyskrym inacji ze strony  państw a czyniącej

50 T. Dekker, The Whore of Babylon, w: The Dramatic Works of Thomas Dekker, t. 2, ed.
F. Bowers, Cambridge 1955, s. 497 [tłum. P.R.]. Dosadność obrazowania i słownictwa 
pisarze elżbietańscy odziedziczyli po wcześniejszej literaturze protestanckiej atakującej 
papieża i jego „zabobony”. Dobrym przykładem może być wierszyk krążący w Anglii lat 
czterdziestych XVI stulecia, w którym msza katolicka została porównana do prostytutki 
zakażającej wstydliwą chorobą wszystkich swoich „klientów” (por. Dufíy, op. cit., s. 460).
51J. Guy, op. cit., s. 338-9.
52 Symboliczną wymowę ma fakt, że rekuzanci uwięzieni w Wisbech błagali, by pozwo
lono im walczyć z najeźdźcą i nie był to bynajmniej z ich strony wybieg w celu opuszcze
nia murów więzienia (por. S. Doran, Elizabeth I and Religion 1558-1603, Londyn-Nowy 
Jork 1997, s. 57).
53 Sędzia z Lancashire tak wyrażał swoje zniechęcenie spowodowane ciągłym odradza
niem się katolicyzmu: „Na próżno się staramy [...] żywiliśmy nadzieję, że kiedy wymrą 
papistowscy księża, wraz z nimi obumrze i skończy się również ich religia, ale tego 
pomiotu [czyli księży i jezuitów] nigdy nie zdołamy się pozbyć: niemożliwością jest [...] 
wykorzenić papistowską wiarę z tej ziemi” (cyt. w: C. Z. Wiener, op. cit., s. 50 [tłum. P.R.]).
54 W. R. Trimble, op. cit., s. 155-65. Polityka względem katolików pozostawała niezmien
na przez następne stulecia. Przykładowo pominięto ich w Akcie o Tolerancji (Act of 
Toleration) z 1689 roku, dokumencie, który ostatecznie zakończył okres niepokojów 
religijnych w Anglii. Dopiero w XIX wieku — zresztą nie bez problemów — zezwolono 
katoükom znów zasiadać w Parlamencie (1829) oraz przywrócono oficjalnie hierarchię 
Kościoła Katolickiego na terenie Anglii (1850).
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z nich obywateli drugiej kategorii — oraz nieufności okazywanej im przez 
ludzi, wśród których żyli — podejmowali w końcu decyzję o przejściu na 
anglikanizm. Z całą pewnością na ich dramatyczny wybór niemały wpływ 
miał brak oparcia w świeckich i duchownych przywódcach, którzy z powo
du niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby nie byli w stanie zneu
tralizować presji wywieranej przez państwo. Jeśli zaś chodzi o rekuzantów 
zdecydowanych za wszelką cenę pozostać przy swojej wierze, to mniej 
więcej w tym czasie można zaobserwować początki powolnego procesu 
wycofywania się katolickich nonkonformistów z „widzialnego” życia religij
nego. W pierwszym stadium elżbietańskiej reformacji rekuzanci starali się 
kontynuować swój kult w swoim parafialnym kościele, lecz w miarę jak 
stawało się to coraz trudniejsze, ich religijność znalazła schronienie w re- 
kuzanckich domach szlacheckich. To w nich odprawiano msze i goszczono 
księży, tam też oddawano się indywidualnej modlitwie i pobożnej lektu
rze55. Angielski katolicyzm zniknął z życia publicznego Anglii, by stać się 
religią prywatną praktykowaną w domowym zaciszu.

Antykatolicka polityka wyznaniowa Elżbiety polegająca na umiejętnym 
propagowaniu zreformowanej religii, a także na wprowadzaniu w życie 
restrykcyjnego prawodawstwa oraz popieraniu popularnego antykatolicy
zmu okazała się nad wyraz skuteczna. W jej rezultacie Anglia na przełomie 
wieków XVI i XVII stała się silnym państwem protestanckim, w którym 
katolicyzm został na tyle poważnie osłabiony, że jego restauracja nie 
wydawała się już realnym niebezpieczeństwem. Jeśli w 1558 roku wię
kszość Anglików była katolikami, a zaledwie garstka protestantami, to 
teraz, po ponad czterdziestu latach, proporcje te zostały odwrócone. Kato
licy stali się pozbawioną społecznego i politycznego znaczenia mniejszo
ścią, niestanowiącą już poważnego zagrożenia dla nowego porządku. Cel, 
który przyświecał królowej Elżbiecie w ciągu jej długich rządów, został 
w pełni osiągnięty.

The State Anti-Catholicism in Elizabethan England
The subject of the article is the Elizabethan anti-Catholicism, one of the key elements 
of Queen Elizabeth’s religious policy whose ultimate objective was to transform  England 
into a  Protestant country. The English authorities, by taking legislative m easures against 
Roman Catholics and their doctrines and practices (e.g. penalties for failing to accept 
the Anglican religion), intended to enforce Catholics’ conformity to the official cult. Those 
who refused to conform were subject to political and social discrimination. Events on 
the foreign and domestic scene — especially the Pope’s buli against Elizabeth, danger 
of a  foreign invasion, and arrival of seminary priests in England — induced the 
authorities to change their relatively lenient policy, which now m eant more restrictive 
laws and executions for indictable offences. The new situation also produced a popular 
anti-Catholic sentim ent based on the public opinion’s fear of Catholic plots and 
conspiracies. As a resuit of the state’s action, a t the end of Elizabeth’s reign, the English 
Catholics tu rn ed into a small minority group excluded from the religious and social life 
of the country.

55 J . Bossy, Character o f Elizabethan Catholicism, „Past and Present”, 21, 1962, s. 40-2; 
C. Haigh, The Continuity, s. 56-7.
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