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JOHNA MILTONA DROGA KU REWOLUCYJNEJ DYKTATURZE  
CZĘŚĆ 1

(Streszczenie)

John Milton, angielski poeta, znany przede wszystkim ze swego epickiego poematu Raj utracony 
był również wielkim politycznym polemistą w czasach religijnych napięć i politycznych wstrząsów. 
Użył swego pióra dla obrony republikańskich zasad reprezentowanych przez Republikę Angielską. 
Milton bronił prawa ludu do rozliczania swych władców i w ten sposób pośrednio usankcjono-
wał królobójstwo. Zgodnie z opinią Skinnera, Milton prezentuje czysto neoromański pogląd na 
wolność jednostki i wolność państw. Dowodził, że jeśli ludzie nie są w stanie sobą rządzić, żyć 
będą jak niewolnicy podporządkowani woli innych. Monarchia, zatem, była dla Miltona ustrojem 
zniewolenia. W artykule niniejszym autor argumentuje, że Milton nie był zwolennikiem ustroju 
mieszanego, tak jak inni republikanie, tacy jak Harrington, Sidney czy Nedham, lecz cenił i ak-
ceptował rewolucyjną wojskową dyktaturę dla obrony rewolucji. 
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Władzę nad braćmi przywłaszczy, a zgodę
I naturalne prawa świata wygna;

Będzie polował, lecz zwierzyną jego
Nie będzie zwierzę, stanie się nią Człowiek

Ścigany wojną i chwytany w sidła,
Jeśli sprzeciwi się jego tyranii.

Wielkim Myśliwym odtąd będzie zwany
Przed Panem, jakby na szyderstwo Niebu,

Lub chcąc od Nieba potwierdzenia władzy.

John Milton, Raj utracony
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1. Wstęp

John Milton znany jest przede wszystkim jako najwybitniejszy XVII-wieczny 
angielski poeta, autor Raju utraconego, który to poemat uczynił jego imię nie-
śmiertelnym. Zanim jednak ociemniały już wtedy poeta przystąpił do tworzenia 
dzieła swego życia, będącego swoistym jego podsumowaniem, miał już za sobą 
kilka dekad aktywnego udziału w życiu publicznym swego kraju, czasy wielkich 
uniesień i nie mniej dotkliwych rozczarowań. Wydarzenia związane z panowaniem 
Karola I wciągnęły bowiem Miltona, tak jak wielu innych, w wir wielkiej polityki, 
każąc stanąć po jednej ze stron wielkiego religijnego i politycznego sporu, który 
ostatecznie doprowadził do wojny domowej, ścięcia króla, wojskowej dyktatury 
i powrotu na tron Stuartów. Życie Miltona przypadło bowiem na czas, gdy pa-
cyfikowane pod twardymi rządami Elżbiety I namiętności religijne i polityczne 
eksplodowały ze zdwojoną siłą. Stuartowie stojący na gruncie boskiego prawa 
królów i obrony kościoła episkopalnego zetrzeć musieli się z coraz bardziej rady-
kalizującą się purytańską opozycją żądającą na początku reform konstytucyjnych 
zgodnych z ideą monarchii mieszanej, później zaś, wraz z zaostrzaniem się sporu, 
wprowadzenia republiki oraz wzorów organizacji kościoła zgodnie z pomysłami 
rodem z Genewy. W całym złożonym spektrum sił rewolucyjnych Milton sytuuje 
się bez wątpienia w gronie bezkompromisowych radykałów, wspieranych przez 
niego nie tylko piórem. Jego pisarstwo polityczne uzasadnia bowiem konieczność 
fundamentalnej przebudowy struktury państwa i kościoła. Wszechstronnie wy-
kształcony Milton zaangażował swój wielki talent polemiczny w walkę z rojali-
stami, korzystając z wyrafinowanej często argumentacji, która według Quentina 
Skinnera uczyniła zeń jednego z fundatorów neoromańskiego republikanizmu. 
Do jego kanonu wypracowanego przez Nedhama, Sidneya, Harringtona i Miltona 
właśnie zaliczył on koncepcję uprawnień naturalnych, z których wynika swoista 
wizja republikańskiej wolności negatywnej, suwerenność ludu oraz ideę ustroju 
mieszanego. To one właśnie uzasadniać miały z jednej strony tyranobójstwo, 
z drugiej zaś krytykę rządów osobistych Cromwella. O ile jednak ten teoretycz-
ny model Skinnera pasuje doskonale np. do Algernona Sydneya, Marchamonta 
Nedhama czy George’a Harringtona, to postać Miltona wymyka się tak jedno-
znacznej kategoryzacji. Dzieje się tak za sprawą jego koncepcji ustrojowych, które 
poprzez odrzucenie, wbrew swoim ideowym kompanionom, ustroju mieszanego 
i bezwzględny prymat cnoty obywatelskiej doprowadziły go do afirmacji rewolu-
cyjnej dyktatury. Tekst niniejszy jest próbą rekonstrukcji owej intelektualnej drogi 
Miltona i powodów, dla których zawsze pozostał wierny Lordowi Protektorowi. 
Przedstawię zatem Miltonowską koncepcję stanu natury i umowy społecznej jako 
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aktu politycznego powiernictwa. W dalszej części wyprowadzę z nich zasadę 
suwerenności ludu oraz uzasadnienie tyranobójstwa. W dalszej części zastanowię 
się nad koncepcjami ustrojowymi Miltona, szczególnie zaś nad jego stosunkiem 
do monarchii oraz koncepcją cnoty obywatelskiej. Zestawię je następnie z proble-
mem politycznej partycypacji i dowiodę, że akceptacja władzy wybitnej jednostki 
zgodna jest z duchem całej filozofii Miltona. Na początku jednak konieczne będzie 
pobieżne choćby zarysowanie politycznej mapy okresu rewolucji oraz głównych 
osi sporu, które dzieliły uczestników debaty. 

I

Intelektualny ferment, który doprowadził w końcu do wojny domowej, a z Miltona 
uczynił rewolucjonistę uzasadniającego całej Europie konieczność egzekucji 
Karola I, rozpoczął się jeszcze za panowania Elżbiety I, kiedy to część protestanckich 
duchownych sprzeciwiła się pozostałościom w kościele anglikańskim elementów 
liturgii katolickiej, a ich przywódca – Thomas Cartwright – profesor teologii 
z Trinity College w Cambridge, autorytatywnie stwierdził, że kościół Anglii 
podobnie jak papiestwo jest dziełem szatana i powinien zostać oczyszczony, jeśli 
nie przez monarchę, to przez samych wiernych1. W 1570 r. purytanie, jak zaczęto 
ich określać2, skierowali do Parlamentu żądanie całkowitego zniesienia hierarchii 
kościelnej i reformy modlitewnika zaczerpniętego ze śmietnika papistów3, a dwie 
dekady później jawnie nawoływali już, by obalić siłą episkopat, a królową 
postawić przez sądem. Odpowiedź Elżbiety była równie bezkompromisowa, co 
żądania radykałów i w roku 1573 nakazała spalenie dzieł Cartwrighta i innych pism 
purytańskich, a za kolportowanie buntowniczych pism wymierzonych w hierarchię 
kościelną i królową skazano na śmierć i stracono Penry’ego, Greenwooda 
i Barrowe’a4. Elżbieta, bowiem, zdawała sobie sprawę z zagrożeń, jakie dla władzy 
monarszej niesie purytanizm. Postulatom o charakterze religijnym towarzyszył 
bowiem istotny, i w swej wymowie rewolucyjny, komponent polityczny. 
Początkowo nieśmiało, później zaś jawnie, purytańscy pastorzy domagali się, 
czerpiąc inspirację ze starotestamentowego Przymierza (Covenant), oparcia 

1 H.C. Porter, Reformation and Reaction in Tudor Cambridge, Cambridge University Press, 
Cambridge 1958, s. 175–179.

2 J.R. Beeke, R.J. Pederson, Meet the Puritans, Reformation Heritage Books, Grand Rapids, 
Michigan 2006, s. xv.

3 J. Lecler, Historia tolerancji w wieku reformacji, przekł. L. Kühn, H. Kühn, PAX 1964, II, s. 348.
4 Ibidem, s. 352.
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władzy państwowej na dobrowolnej umowie pomiędzy monarchą i poddanymi, 
tworząc teoretyczne podstawy dla prawa oporu oraz tyranobójstwa. To jednak, co 
za panowania ostatniego z Tudorów było przede wszystkim sporem religijnym, za 
rządów jej szkockich następców ewoluowało stopniowo w kierunku kontrowersji 
stricte politycznej, zwłaszcza że purytanie stanowili trzon parlamentarnej opozycji 
za czasów Jakuba i Karola5. Idei boskiego prawa królów przeciwstawiona została 
stworzona de facto przez parlamentarnych prawników z Cokiem6 na czele idea praw 
fundamentalnych i prymatu common law oraz koncepcja monarchii mieszanej, 
w której suwerenność jest dzielona pomiędzy monarchę i parlament. W ten sposób 
doszło do połączenia argumentacji religijnej ze specyficznie rozumianą przez 
purytanów tradycją angielskiego konstytucjonalizmu, wywiedzioną jeszcze od 
Bractona i Fortescue, a historycznie aż z czasów prenormandzkich7. W pewnym 
uproszczeniu zatem z tej perspektywy podważanie uprawnień Parlamentu przez 
króla było atakiem tak na prawdziwą religię, którą uosabiał, jak i na starożytne 
prawa królestwa. Walka z królem była więc równocześnie walką z politycznym 
i religijnym wrogiem, a purytańscy deputowani byli przekonani, że mają 
do spełnienia misję, którą powierzył im sam Bóg i historia: wprowadzenie 
prawdziwej religii i przywrócenie starożytnego ustroju zagrożonego przez 
tyrańskich monarchów. Okazją do tego stało się powstanie szkockich prezbiterian 
z lat 1638–1640, którego nieudane próby stłumienia przez Karola zmusiły go do 
zwołania Parlamentu. Parlament ten, zwany Długim, ochoczo przystąpił więc 
do demontażu kościoła episkopalnego i ograniczania królewskiej prerogatywy. 
Później wypadki potoczyły się już lawinowo, doprowadzając w końcu do wybuchu 
wojny domowej, lecz ich opis nie jest celem niniejszego opracowania. Istotne 
natomiast z tego punktu widzenia jest przedstawienie głównych sił wchodzących 
w skład antykrólewskiej opozycji i stojących za nimi doktryn politycznych. 
Z jednej strony mieliśmy więc ugodowo nastawioną prezbiteriańską większość, 
stojąca na gruncie monarchii mieszanej i ograniczonego charakteru władzy 
królewskiej. Myśliciele tacy jak Charles Herle, Samuel Rutherford, Philips 
Hunton czy Richard Baxter uzasadnienia oporu przeciw Karolowi szukali więc 
czy to w idei praw fundamentalnych, czy też umowie o władzę traktowanej 
albo jako fakt historyczny, albo współczesny kontrakt identyfikowany z umową 
o władzę jeszcze, mimo istotnych różnic, w średniowiecznym stylu. Z drugiej 

5 R. Kirk, The Roots of American Order, ISI Books, Wilmington 2003, s. 261.
6 J.W. Gough, Fundamental Law in English Constitutional History, Clarendon Press, Oxford 

1955, s. 30–47.
7 Patrz: N. Gładziuk, Druga Babel. Antynomie siedemnastowiecznej angielskiej myśli politycznej, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005, s. 66–78.
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strony najbardziej nieprzejednani przeciwnicy króla, przede wszystkim 
levellerzy i independenci wysuwali postulaty republikańskie i demokratyczne. 
W tym też nurcie widzieć należy pisarstwo polityczne Miltona, wymierzone 
przeciwko argumentacji stronnictwa prezbiteriańskiego i uzasadniające działania 
polityczne i religijne Kadłubowego Parlamentu. Już bowiem na początku lat 
czterdziestych dał się poznać jako zwolennik radykalnej reformy kościelnej 
znoszącej wszelką hierarchię wymierzonej już nie tylko w kościół episkopalny, 
ale i wzorce zaczerpnięte ze Szkocji8. Spór o kształt kościoła, mimo że obecny 
zawsze w szeregach buntowników, odżył na nowo po zwycięstwie nad królem, 
kiedy prezbiteriańska większość parlamentarna starła się z będącą ostoją myśli 
indepedenckiej Armią Nowego Wzoru9. I właśnie ten okres jest początkiem 
najbardziej ożywionej działalności publicystycznej i politycznej Miltona, zbiega 
się bowiem z Pride’s Purage10, czyli usunięciem siłą z Parlamentu ugodowej 
prezbiteriańskiej większości przez zradykalizowane wojsko oraz ze ścięciem króla. 

II

Pierwszy jego poważny głos w ówczesnej debacie politycznej – The Tenure of 
Kings and Magistrates (pisany prawdopodobnie w czasie procesu Karola11) – jest 
w istocie, inspirowanym myślą Buchanana i Knoxa, atakiem na spacyfikowanych 
siłą prezbiterian12, którzy sprzeciwiali się procesowi i ścięciu Stuarta, oraz ich in-
terpretację Pisma Świętego. Wykorzystując instrumentarium swych przeciwników, 
dokonuje przy tym własnej interpretacji teologii przymierza i istoty politycznego 

 8 N. Smith, Tracts: republican Puritanism and the true in poetry, w: N. McDowell, N. Smith 
(red.), The Oxford Handbook of Milton, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 155–156; 
J.T. Shawcross, John Milton. The Self and the World, University Press of Kentucky, Lexington 
1993, s. 251–253; T. Kranidas, Milton’s of Reformation: The Politics of Vision, ELH, Summer 
1982/49/2, s. 497–513; R.F. Duvall, Time, Place, Persons: The Background for Milton’s Of 
Reformation, Studies in English Literature, 1500–1900/7/1, The English Renaissance, Winter 
1967, s. 107–118.

 9 M.A. Kishlansky, The Rise of the New Model Army, Cambridge University Press, Cambridge 
1983, s. 72–79; W.R. Estep, Revolution Within the Revolution. The First Amendment in His-
torical Context, 1612–1789, Eerdmans Publishing, Grand Rapids 1990, s. 68–69; I. Gentles, 
The New Model Army in England, Scotland, and Ireland: 1645–1653, Blackwell, Oxford 1992, 
s. 87–119.

10 B. Worden, The Rump Parliament 1648–53, Cambridge University Press, Cambridge 1977, 
s. 61–73.

11 D. Loewenstein, Representing Revolution in Milton and His Contemporaries, Cambridge 
University Press, Cambridge 2004, s. 180.

12 Ibidem, s. 181–182.
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kontraktu, wplatając weń klasyczne cycerońskie elementy republikańskie. Do tej 
pory pisarstwo Miltona dotyczyło przede wszystkim struktury kościoła, wolności 
osobistej i rodzinnej, wolnej interpretacji Biblii, wolności słowa czy wolnej edukacji, 
tutaj tymczasem mamy do czynienia z żarliwym potępieniem tyranii, pochwałą tyra-
nobójstwa i wolnej wspólnoty politycznej oraz manifestem wolności obywatelskiej.

Istoty i genezy owej wolności doszukuje się w Piśmie Świętym i własnej 
interpretacji Księgi Rodzaju. 

Żaden człowiek – pisze więc Milton – który cokolwiek wie, nie może być tak głupi, by zaprze-
czyć, że wszyscy ludzie z natury urodzili się wolni, będąc stworzonymi na obraz i podobieństwo 
samego Boga, i po to, by przez przywilej stania ponad innymi stworzeniami, rozkazywać, 
a nie być poddanymi; i że żyli w ten sposób aż do chwili, gdy grzech Adama spadł pomiędzy 
nich, by wyrządzać krzywdę i czynić gwałt13. 

Punktem wyjścia jego argumentu jest zatem historycznie, a nie hipotetycznie jak 
później u liberałów, rozumiany stan natury, w którym pierwsi rodzice cieszyli się 
daną przez Boga wolnością i żyli w bezpośredniej bliskości ze Stwórcą. Sprze-
ciwienie się jego woli, owa transgresja Adama, i w konsekwencji skosztowanie 
owoców z drzewa poznania dobra i zła doprowadziły jednak do zakończenia 
tej niezmąconej złem egzystencji i skutkowały wpadnięciem ludzkości w czas 
i historię, której grzech i występek są nieodłącznym elementem14. Sam czyn 
Adama jest jednak dla Miltona dowodem jego przyrodzonej wolności, będącej 
efektem stworzenia na obraz i podobieństwo i możliwości wyboru pomiędzy złem 
oraz dobrem ze wszystkimi tego konsekwencjami15. Człowiek jest jednak także 
dzięki bożej łasce istotą rozumną dlatego dostrzegł, poprzez zestawienie z rajską 
egzystencją, nikczemność swej sytuacji i niedogodności bytowania po wygnaniu 
z Raju. Remedium na nie jest istnienie wspólnoty politycznej. Jako istota wolna 
i rozumna, stworzona do panowania, a nie podlegania, człowiek nie może jednak 
ustanowić władzy nad sobą inaczej jak tylko poprzez dobrowolną zgodę. 

Stąd – pisze Milton, ludzie – przewidując, iż doprowadzi to do zniszczenia wszystkich, zgodzili 
się przez wspólne przymierze, zobowiązać się do powstrzymania od wzajemnego wyrządza-
nia krzywd i do wspólnej obrony przeciw temu, kto wznieca niepokoje, lub sprzeciwia się 
takiemu porozumieniu16. 

13 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, w: The Prose Works of John Milton, J.W. Moore, 
Philadelphia 1847, I, s. 377.

14 W.J. Grace, Milton, Salmasius, and the Natural Law, Journal of the History of Ideas, Jul.–Sep. 
1963/24/3, s. 329.

15 Aeropagitica, I, s. 177.
16 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, 377.
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Wprowadza więc tym samym Milton kategorię stanu natury, stanu przedspołecz-
nego i przedpaństwowego, nieobecną u swych adwersarzy. Myśleli oni bowiem 
jeszcze w klasycznej i średniowiecznej perspektywie wspólnotowej, traktującej 
społeczeństwo jako element naturalnego porządku istniejącego poza wolą i świa-
domością jednostek, zgodnie z przekonaniem Cycerona, że „nic nie wiadomo 
nam o rozmyślnym ustanowieniu” państwa, a „sama natura nie tylko zachęcała 
do tego, lecz nawet zmuszała”17. U Miltona tymczasem, podobnie jak w koncep-
cjach levellerów18, pojawia się pomysł kontraktu społecznego, u fundamentów 
którego leży purytański radykalizm z jego koncepcją predestynacji, wolności 
chrześcijańskiej, przymierza wiernych z Bogiem i wizji kościoła. Poruszając się 
w kalwińskiej konwencji, Milton wierzy bowiem, że każdy człowiek stworzony 
na obraz i podobieństwo ma naturalną dyspozycję, by kochać Boga, bliźnich 
i samego siebie. W jego sercu, rozumie i sumieniu Stwórca wyrył zaś boskie 
prawo w najdoskonalszy sposób uzewnętrznione w Piśmie Świętym. Z drugiej 
strony człowiek jest istotą upadłą i omylną, ciągle potrzebującą bożego napo-
mnienia i wskazówek. Jest także zwierzęciem społecznym w sposób naturalny 
skłonnym do realizacji tej natury w życiu prywatnym, rodzinnym, duchowym 
i politycznym. Każda ze wspólnot zaś utworzona jest na podstawie dobrowolnej 
ugody, która określa jego formę, funkcje i rolę tworzących ją jednostek19. Także 
kościół postrzegany jest z perspektywy indywidualistycznej, a przystąpienie doń 
jest efektem wolnego aktu woli jednostki20, sama zaś instytucja jest więc dziełem 
człowieka, stając się równocześnie dla Miltona wzorem społeczeństwa. Ma ono 
u niego charakter konwencjonalny, utylitarny i racjonalny, powołane jest bowiem 
przez same równe i wolne jednostki po to, by chronić ich naturalną, przyrodzoną 

17 M.T. Cicero, O państwie, w: Pisma filozoficzne, przekł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1960, 
s. 44. 

18 Dla Lilburne’a bowiem wszyscy Anglicy rodzą się wolni (free-born), wyposażeni przez Stwórcę 
w „naturalną i przyrodzoną wolność i własność” (J. Lilburne, An Arrow Against All Tyrants, 
w: A. Sharp (red.), The English Levellers, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 54) 
i stan ten ma zostać zachowany i usankcjonowany także w państwie, które jest wspólnotą ludzi 
wolnych, a nie poddanych. Ludzie stworzeni przez wszechmocnego Boga są „z natury wszyscy 
równi zarówno w swej władzy, godności, autorytecie i majestacie”. Nikt też, bez swej wyraźnej 
zgody, uprawnień tych nie może zostać pozbawiony, bowiem „żaden z nich nie ma (z natury) nad 
innymi żadnej władzy, zwierzchnictwa, ani prawa sądzenia i nie może ich wykonywać inaczej, 
niż poprzez wzajemną zgodę lub pozwolenie (by mutual agreement or consent)” – J. Lilburne, 
Postscript to The Freeman’s Freedom Vindicated, w: ibidem, s. 31.

19 J. Witte Jr., The Reformation of Rights Law, Religion and Human Rights in Early Modern 
Calvinism, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 222.

20 J.W. Gough, The Social Contract. A Critical Study of its Development, Clarendon Press, Oxford 
1957, s. 84.
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wolność. Wolność, którą ludzi obdarzył Stwórca i której istnienie niezależne jest 
od samej wspólnoty, która jedynie umożliwia i zabezpiecza korzystanie z niej, 
będąc remedium na konsekwencje moralnego upadku pierwszych rodziców. 
Podobnie widzi Milton genezę naturalnej równości ludzi genetycznie powiąza-
nej z wolnością, podążając w tym miejscu tropem Cycerona, dla którego „jeśli 
wolność nie opiera się o równość to nie jest zaiste wolnością!”21. Milton jednak 
jej praprzyczynę widzi w chrześcijańskiej równości wszystkich dzieci bożych 
i protestanckiej teorii kapłaństwa22. 

W stanie społecznego zjednoczenia uprawnienia do sądzenia, samoobrony 
i samozachowania, które przysługują na równi jednostkom pierwotnie w stanie 
przedspołecznym, scedowane zostają na rzecz wspólnoty politycznej, która za-
tem ze swej istoty, podobnie jak tworzący ją ludzie, posiada przymiot wolności 
i niepodlegania niczyjej woli23. Milton dostrzega jednak, że moralne jedynie 
zobowiązanie jest zbyt słabe, by powstrzymać jednostki przez wyrządzaniem 
szkody innym i nastawaniem na ich wolność. Potrzeba zatem jakiegoś autorytetu, 
który trzymałby w karbach indywidualne namiętności i umożliwił korzystanie 
z wolności. W tym właśnie Milton poszukuje konieczności istnienia rządu, którego 
geneza jest u niego również kontraktualna, utylitarna i konwencjonalna. To nie-
pewność korzystania z wolności sprawiła więc, że ludzie „dostrzegli konieczność 
powołania jakiejś władzy, która mogłaby przez siłę i karę powstrzymać gwałty 
przeciwko pokojowi i wspólnym uprawnieniom”24. Dlatego 

ten autorytet i władzę samoobrony i samozachowania będące pierwotnie i naturalnie w każdym 
z nich i zjednoczoną w nich wszystkich, dla wygody i porządku i że każdy jest stronniczym 
sędzią we własnej sprawie, przez porozumienie przekazali wielu lub jednemu z uwagi na ich 
powagę i mądrość25. 

W ten sposób dokonano wyboru króla i urzędników, lecz jak od razu podkreśla 
Milton, nie byli oni nad ludźmi 

władcami i panami […], lecz ich przedstawicielami i komisarzami, by wykonywać, na mocy 
powierzonej im władzy, tę sprawiedliwość, którą w przeciwnym razie każdy człowiek przez 
nakazy natury i przymierza musiał egzekwować sam dla siebie i dla innych26. 

Człowiek rodzi się bowiem nie tylko wolny, by wybierać pomiędzy dobrem 
a złem w swym osobistym życiu, lecz by wybrać rząd wedle swego uznania 

21 M.T. Cicero, op. cit., s. 49.
22 C. Hill, Milton and the English Revolution, Faber and Faber, London 1977, s. 178.
23 Q. Skinner, Liberty Before Liberalism, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. 27.
24 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 377.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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i rządzących dla wspólnego dobra. Teologia polityczna Miltona wyklucza rów-
nocześnie wszelkie inne źródła pochodzenia władzy politycznej oraz odmienny 
typ relacji pomiędzy władcą a poddanym. Cele Boga wobec ludzkości ujaw-
nione zostały w Biblii, dlatego nie może być zgodne z jego wolą, aby ludzie 
żyli w niewolnictwie27. Arbitralna władza jednego nad drugim jest więc nie do 
pogodzenia z prawem boskim i prawem natury28. Boskiemu uprawnieniu królów 
przeciwstawił więc boskie uprawnienia ludu, a wszystkie jego normy moralne 
i polityczne oparte są na tym fundamencie teologicznym29. 

Skoro człowiek jest z natury swej wolny, to wszelka podległość musi ową 
wolność wykluczać. Podobnie podleganie wspólnoty politycznej zewnętrznemu 
wobec niej autorytetowi wyklucza wolność jej i jej członków. Po wygnaniu 
z Raju, bowiem, cieszenie się wolnością jest niemożliwe poza wolną wspólnotą. 
Wspólnota jak żywy organizm jest wolna tylko wtedy, gdy postępuje zgodnie 
z własną wolą. Rozwiązaniem tego paradoksu jest podleganie samemu sobie 
poprzez partycypację w wolnej wspólnocie, która tworzy reguły wzajemnego 
bytowania. Inaczej rzecz ujmując, Milton, idąc drogą Cycerona, patrzy na wol-
ność jako nieobecność podlegania niesprawiedliwemu czy arbitralnemu prawu 
pochodzącemu z zewnątrz. Stąd władza królów i urzędników jest tylko władzą 
czasowo delegowaną na nich przez lud, który ostatecznie sprawuje nad nimi 
kontrolę, czy to w postaci doradców, czy Parlamentu30. Jest to swoista umowa 
pomiędzy wolnymi i równymi jednostkami i dla Miltona tylko w ten jedyny 
sposób można wyjaśnić władzę i jurysdykcję31 jednego człowieka nad drugim. 
Układ ten oparty jest na zaufaniu (trust) pomiędzy stronami, z którego wynikają 
polityczne uprawnienie i zobowiązanie rządzących i rządzonych32. 

Milton świadom jest ułomności ludzkiej natury skutkującej potencjalnymi 
nadużyciami władzy, dlatego gdy ludzie, 

przez doświadczenie odkryli niebezpieczeństwa i niedogodności przekazania komuś arbitralnej 
władzy, wymyślili prawa skonstruowane lub uzgodnione przez wszystkich, które powinny 
wiązać i ograniczać władzę tych, których wybrali, by nimi rządzili. 

27 R. Schwartz, Milton on the Bible, w: T. Corns (red.), A Companion to Milton, Blackwell, 
Oxford, 2001, s. 39–40.

28 Q. Skinner, Visions of Politics, vol. II: Renaissance Virtue, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2004, s. 299.

29 M. Zuckert, Natural Rights and the New Republicanism, Princeton University Press, Princeton, 
1994, s. 84.

30 M. Dzelzainis, Milton’s classical republicanism, w: D. Armitage, A. Himy, Q. Skinner (red.), 
Milton and Republicanism, Cambridge University Press, Cambridge 1995, s. 18.

31 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 377.
32 Q. Skinner, Visions of Politics, s. 298; C. Hill, op. cit., s. 168.
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Zatem tak, jak „urzędnik został ustanowiony ponad ludźmi, tak prawo ustano-
wione zostało ponad urzędnikiem”33. Zatem konkretyzacją zaufania będącego 
podstawą porządku politycznego jest prawo, którego jedynym źródłem jest 
wspólnota polityczna, która za jego pośrednictwem określa swój interes, treść 
wolności politycznej i zakres władzy rządzących. Wyłączne prawo stanowienia 
norm spoczywa więc w samej wspólnocie, a nie w jakimkolwiek zewnętrznym 
wobec niej bycie, sytuacja taka wykluczałaby bowiem jej wolność. Jej istotą 
jest nie brak po stronie rządzących działań naruszających wolność, lecz samo 
istnienie dyskrecjonalnej, niepoddanej kontroli wspólnoty, władzy, która „choć 
nie nielegalna, ani nieznośna wisi nad nią niczym pański miecz, nie jak wolny 
rząd”34. Oddanie władzy jej piastunom ma charakter warunkowy i poprzez akt 
politycznego powiernictwa zobowiązuje ich do przestrzegania prawa i troski 
o wolność poddanych przez wykonywanie sprawiedliwości. Dlatego, stwierdza 
Milton, „król Hiszpanii ma takie samo prawo, by rządzić nam, jak król Anglii, 
by rządzić nami tyrańsko”35. W jego opinii bowiem tylko parlament jako „jedyny 
prawdziwy reprezentant ludzi i ich wolności”36 ma prawo „do tworzenia, uchy-
lania, osądzania i interpretacji prawa”37. Wspólnota polityczna jest tylko wtedy 
wolną wspólnotą, jeśli nie podlega arbitralnej władzy zewnętrznego wobec niej 
podmiotu, lecz tylko własnej woli i rozumowi38. Rozumowi reprezentowanemu 
i wyrażanemu przez ciało przedstawicielskie, stąd, jak wyraził to nieco później 
w Eikonklastes: 

Prawo w Wolnym Narodzie zawsze było publicznym rozumem, wcielonym w rozum Parla-
mentu, które on (Karol) postanowił odrzucić, odmówił rządzenia nami przez Prawo, które 
winno być naszym Prawem, używając swego prywatnego rozumu, który Prawem dla nas 
nie jest39. 

Przez odrzucenie prawa odrzucił obowiązek troski o dobro wspólne, co dla Mil-
tona rodzi fundamentalne konsekwencje.

33 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 377.
34 J. Milton, Observations on the Articles of Peace, I, s. 391.
35 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 382.
36 J. Milton, The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth, II, s. 184.
37 J. Milton, The Second Defense of the People of England, I, s. 518.
38 M. Dzelzanis, Milton’s classical republicanism, s. 17.
39 J. Milton, Eikonoclastes, I, s. 449.
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III

Republikańska kategoria dobra wspólnego jest bowiem przywoływana przez 
niego dla rozróżnienia króla i tyrana: 

Jest więc oczywiste – przekonuje – że władza Królów i Urzędników jest niczym więcej, jak 
władzą wtórną, przekazaną i oddaną im pod zarząd powierniczy przez ludzi, dla wspólnego 
dobra ich wszystkich, w których ta władza zasadniczo pozostaje i nie może być im odebrana 
bez naruszenia ich naturalnych przyrodzonych uprawnień i widzimy, że w związku z tym 
Arystoteles i inni najlepsi pisarze polityczni opisali króla, jako tego, kto rządzi dla dobra 
i korzyści swych ludzi, a nie dla swych własnych celów40. 

To wprowadzenie języka uprawnień naturalnych do opisu modelu republikań-
skiego rodzi bardzo ciekawe konsekwencje. Otóż w zamyśle Miltona głównym 
zadaniem władzy politycznej nie jest utworzenie republiki cnoty, lecz ochrona 
indywidualnych wolności. W Tetrachordonie utrzymuje, że prawo ma zapewniać 
wolność i ludzką godność tym, którzy żyją pod jego rządami41. U schyłku Protek-
toratu stwierdzi zaś, że „Cała wolność człowieka składa się zarówno z wolności 
duchowej, jak i wolności obywatelskiej”42 pochodzących od Stwórcy.

Skoro zatem wolność i władza jednostki nad samą sobą pochodzą od samego 
Boga, to nie inną proweniencję ma prawo oceny władcy i możliwość zmiany rządu, 
na co Milton podaje przykłady zaczerpnięte ze Starego Testamentu, Ewangelii 
i autorów klasycznych43, tworząc różnorodną i uzupełniającą się argumentację za 
ścięciem króla44. Podobnie więc jak Arystoteles i Cyceron definiuje tyrana, który, 
„nieważne czy słusznie czy niesłusznie sięgnął po koronę, jest tym, kto nie zważa-
jąc ani na Prawa ani dobro wspólne, rządzi tylko dla siebie i swej frakcji”45. Figura 
ta symbolizuje u Miltona najgorszą możliwą do wyobrażenia istotę całkowicie 
ujarzmioną przez własne namiętności i rządze, pozbawioną cnoty i najbardziej 
niebezpieczną dla dobra wspólnego46. Milton odrzuca równocześnie scholastyczne 
rozróżnienie na tyranów bez tytułu i tyranów przez praktykę, czyli tych, którzy 

40 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 378. 
41 J. Milton, Tetrachordon, I, s. 308.
42 J. Milton, The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth, s. 187.
43 P. Rahe, The Classical Republicanism of John Milton, History of Political Thought 2004/25, 

s. 243–275.
44 M. Neufeld, Doing without Precedent: Applied Typology and the Execution of Charles I in Mil-

ton’s “Tenure of Kings and Magistrates”, The Sixteenth Century Journal, Summer 2007/38/2, 
s. 331.

45 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 381.
46 S. Davies, Images of Kingship in Paradise Lost. Milton’s Politics and Christian Liberty, 

University of Missouri Press, Columbia 1983, s. 6.
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zdobyli władzę bezprawnie i tych, którzy zdegenerowali się do tyranów47. Nie ma 
bowiem znaczenia, czy tyranem „jest obcy czy tubylec”, ponieważ kiedy „ojczy-
sty książę łamie wszystkie porozumienia i przysięgi, które dały mu tytuł do jego 
godności i były więzią i sojuszem między nim a jego ludem, czymże różni się od 
obcego króla lub wroga?”48. Obie kategorie są więc u Miltona nierozróżnialne, 
ponieważ tytuł nie ma dla niego żadnego znaczenia49. Praktyka władzy decyduje 
o kategoryzacji władcy i jego delegitymizacji w sytuacji gwałcenia wolności pod-
danych. Jeśli tak się stanie, to z najwyższego urzędnika, ojca swego ludu, staje się 
wrogiem publicznym (bowiem „Król jest nazwą godności i urzędu, nie osoby”50), 
takim jak obcy agresor, któremu lud powinien stawić opór, nie wyłączając, zgodnie 
z klasycznymi i biblijnymi przykładami, ewentualności tyranobójstwa. 

Nie ma takiego zła – przekonuje – które mogłoby dosięgnąć Republiki (Commonwealth) ze 
strony głupców i idiotów, jak to którego może doznać za sprawą wściekłości i furii bezboż-
nych władców, dlatego władca żyjący bez Boga nie powinien mieć władzy nad ludem bożym. 

Zatem, ponieważ „nikt nie jest zwolniony przez jakieś Boskie Prawo z tej kary, 
nawet jeśli jest Królem, Królową czy Imperatorem, musi ponieść śmierć”51. Co 
więcej, „jeśli Anglik, zapominając o wszystkich Prawach, ludzkich, cywilnych 
i religijnych występuje przeciwko życiu i wolności, chociaż pochodzi z tego 
samego łona, jest wtedy nie lepszy, niż Turek, Saracen czy Poganin”52. 

Używając teologicznego argumentu53 dla odparcia zarzutów Prezbiterian i le-
vellerów co do legalności działań armii i Kadłubowego Parlamentu, przekonuje, 
że to sam Bóg mocą swego rozkazu oddał króla w ręce „Sprawiedliwości, która 
jest Mieczem Boga, ważniejszym od wszelkich rzeczy doczesnych”54, a widome 
znaki pokazują, w czyich rękach aktualnie spoczywa, zaś prawo zgładzenia ty-
rana przysługuje każdemu, nawet osobom prywatnym, działają bowiem zgodnie 
z przyrodzonym im prawem55. Analizując biblijne przykłady tyranobójstwa, 
przekonuje, że zabójstwo tyrana ma bezpośrednią boską sankcję. Ehud bowiem 

47 M. Dzelzainis, Introduction, w: J. Milton, Political Writings, tłum. C. Gruzlier, Cambridge 
University Press, Cambridge 1991, s. xiv.

48 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 382.
49 M. Dzelzainis, The ciceronian theory of tyrannicide from Buchanan to Milton, Études Épistémè, 

juin 2009/15, s. 64.
50 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 389.
51 Ibidem, s. 395.
52 Ibidem, s. 382–383.
53 M. Zuckert, op. cit., s. 84–89.
54 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 375.
55 M. Neufeld, op. cit., s. 330.
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posiadał w opinii Miltona „specjalne pozwolenie by zabić Eglona”, podobnie jak 
Jehu, który „miał specjalny rozkaz zabicia Jorama, następnego dziedzicznego 
tyrana”. Dochodzi więc do wniosku, że było to zgodne „z naturalnym rozumem 
wspierającym rozkaz Boga” i posiada przymiot najwyższej „legalności”56. Pisząc 
zaś o ściętym królu, nie wypowiada się o nim inaczej niż Karol czy Stuart, bowiem 
zgodnie z Miltonowską perspektywą nie dokonano właściwie egzekucji króla, 
lecz osoby, która w momencie złamania przysięgi danej ludowi i wypowiedzenia 
przezeń posłuszeństwa przestała pełnić ten urząd57, stała się „zwykłym szkodni-
kiem i niszczycielem rodzaju ludzkiego”58. Dlatego w momencie egzekucji Karol 
był już tylko „jeńcem, więźniem i złoczyńcą, którego dosięgła równa i bezstronna 
ręka sprawiedliwości, która nie żałowała go bardziej, niż zwykłego człowieka”59. 
Przytacza też przykłady z historii Anglii, by udowodnić, że prawo zgładzenia 
tyrańskich władców było od zawsze elementem konstytucji królestwa. Na końcu 
zaś odwołuje się do wypowiedzi prominentnych protestanckich teologów: Lutra, 
Zwingliego, Kalwina, Piotra Męczennika i Goodmana, by wykazać słuszność 
postępowania Kadłubowego Parlamentu i Armii, które pozbyły się nieznośnego 
tyrana występującego przeciwko wolności Anglików i prawom królestwa. 

Ogólne wnioski dotyczące relacji pomiędzy władcą a ludem nie różnią się więc 
radykalnie od opartych o umowę o władzę koncepcji jego umiarkowanych oponen-
tów. Można nawet powiedzieć, że Tenure jest traktatem anachronicznym, tkwiącym 
jeszcze w umysłowości XVI stulecia, znaleźć w nim bowiem można liczne zapoży-
czenia z De Jure Regni apud Scotos Buchanana i Rerum Scoticarum historia Knoxa60. 
Poza tym w jego uzasadnieniu tyranobójstwo nie jest początkiem nowego porządku 
politycznego, lecz przywróceniem stanu właściwego nie tylko w teologicznym, ale 
także w historycznym wymiarze, ponieważ twierdzenie, że król nie odpowiada przed 
nikim z wyjątkiem Boga jest dla Miltona twierdzeniem wywrotowym. 

Podobnie nieprzejednane stanowisko prezentuje Milton w czasie ożywionej 
debaty, jaka przetoczyła się przez Europę, po ścięciu Karola. W zaledwie 10 dni 
po egzekucji ukazał się bowiem anonimowy61 traktat Eikon Basilike – panegi-

56 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 382–383.
57 W. Walker, Antiformalism, Antimonarchism, and Republicanism in Milton’s “Regicide Tracts”, 

Modern Philology, May 2011/108/4, s. 510.
58 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 381.
59 Ibidem, s. 390.
60 M. Dzelzainis, The ciceronian theory of tyrannicide from Buchanan to Milton, s. 64.
61 Na temat kontrowersji dotyczących jego autora, patrz: E Sirluck, The Eikon Basilike: An Un-

reported Item in the Contemporary Authorship Controversy, Modern Language Notes, May 
1955/70/5, s. 331–332.
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ryk na cześć króla przedstawiający go jako męczennika zamordowanego przez 
buntowników62. W odpowiedzi nań Milton pisze pamflet Eikonklastes mający 
bronić przed opinią angielską i europejską słuszności działań rewolucjonistów, 
zamieniając się z niezależnego myśliciela w żarliwego i zaangażowanego obrońcę 
tyranobójstwa63. Narysowany przez niego portret króla przedstawia go nie jako 
chrześcijańskiego męczennika, lecz tyrana i uzurpatora64, którego porównuje do 
samego Lucyfera65, do czego powróci później w Raju utraconym, przedstawia-
jąc szatana jako archetyp każdego tyrana66. W tej samej tyranobójczej retoryce 
utrzymane jest Defensio pro Populo Anglicano – napisane na zlecenie Rady 
Państwa67 – będące polemiką z Defensio Regia pro Carolo I autorstwa Salma-
siusa (który atakuje sławnych mężów, którzy poprowadzili nas ku wolności) oraz 
wydana 3 lat później Defensio Secunda. 

Wcześniej jednak miało miejsce istotne wydarzenie: 17 marca 1649 r. Kadłubowy 
Parlament wydał Act Abolishing the Office of King, określając w nim monarchię 
jako „niepotrzebną, uciążliwą i niebezpieczną dla wolności, bezpieczeństwa 
i interesu publicznego” oraz stwierdził, że „królewska władza i prerogatywa 
używana przeważnie była by uciskać, zubażać i ujarzmiać poddanych”68. 19 maja 
zaś uchwalono Act declaring England to be a Commonwealth69, w którym 

62 L.L. Knoppers, “Paradise Regained” and the Politics of Martyrdom, Modern Philology, Nov. 
1992/90/2, s. 204–209.

63 G. Campbel, T.N. Corns, Milton. Life, Work and Thought, Oxford University Press, Oxford 
2008, s. 223.

64 J.S. Bennett, God, Satan, and King Charles: Milton’s Royal Portraits, PMLA, May 1977/92/3, 
s. 441.

65 J. Milton, Eikonoclastes, s. 508.
66 Wysoko, wsparty na tronie monarszym,
 Który zaćmiewał Indu i Ormuzu
 Skarby i Wschodu bogactwa wspaniałe,
 Obsypujące szczodrze swoich królów
 Barbarzyńskimi perłami i złotem,
 Zasiadał Szatan dumny, wyniesiony
 Zasługą na tę godność, tak złowrogą […] – J. Milton, Raj utracony, I, 1–7, przekł. M. Słom-

czyński, PIW, Warszawa 1974, s. 58.
 Na temat interpretacji buntu szatana w kontekście poglądów politycznych Miltona, patrz: 

W.A. Rebhorn, The Humanist Tradition and Milton’s Satan: The Conservative as Revolutionary, 
Studies in English Literature, 1500–1900/13/1, The English Renaissance, Winter 1973, s. 81–93.

67 J. Raymond, John Milton, European: The rethoric of Milton’s Defences, w: N. McDowell, 
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proklamowano powstanie Republiki. Ten akt konstytucyjnej rewolucji i powołanie 
nowego porządku politycznego jest dla Miltona w pełni uzasadnioną konsekwencją 
jego wizji wolnej wspólnoty. Jak wspomni po latach 

Parlament Anglii wspierany przez bardzo wielu ludzi, którzy zjawili się i połączyli z nim w naj-
wierniejszej obronie religii i swych wolności obywatelskich osądzając monarchię za sprawą 
długiego doświadczenia jako rzecz niepotrzebną, uciążliwą i niebezpieczną, sprawiedliwie 
i wielkodusznie obalił ją zmieniając królewskie niewolnictwo w wolną republikę ku zachwytowi 
i grozie naszych ambitnych sąsiadów70. 

Milton, bowiem, stojący na gruncie suwerenności ludu jeszcze w Tenure wycią-
ga z niej, czego nie uczynili jego poprzednicy, ostateczne konsekwencje, które 
czynią jego propozycję ostatecznie rewolucyjną: 

I wynika z tego ostatecznie – pisze – że skoro Król lub Urzędnik dzierży swą władzę z woli 
ludu, zarówno pierwotnie, jak i naturalnie przede wszystkim dla dobra jego, a nie swego 
własnego, wtedy lud może, ponieważ on osądza co jest najlepsze, wybrać go lub odrzucić 
chociaż nie jest tyranem, wyłącznie na podstawie wolności i uprawnień wolnych ludzi by być 
rządzonym w sposób dla nich najlepszy71. 

To, co w średniowiecznych i umiarkowanych renesansowych koncepcjach jest 
ostateczną i wyjątkową odpowiedzią na tyranię, u Miltona jest tylko zwykłym 
przypomnieniem, kto ostatecznie dzierży w państwie suwerenność. Wolna wspól-
nota, zachowując cały czas pełnię władzy nad sobą, w każdym momencie zmienić 
może swoją wolą swych urzędników jak i ustrój. O ile później u Locke’a zgoda 
i wola jednostek ma znaczenie tylko w czasie zawiązywania społeczeństwa, tak 
u Miltona jest istotna w każdym momencie trwania wspólnoty politycznej, będąc 
podstawą każdej normy prawnej obowiązującej we wspólnocie. Dlatego Milton 
w Defensio i Defensio Secunda pokazuje oblicze zagorzałego obrońcy nowego 
porządku jako realizacji woli wolnej wspólnoty, a z jego talentu polemicznego 
skrzętnie korzystał nowy reżim72. Staje się więc jego głosem i za pomocą praw-
nonaturalnej przede wszystkim argumentacji73 uzasadnia Europejczykom jego 
mord założycielski, który był „pożytecznym przykładem dla wszystkich ludzi 
i straszny dla wszystkich tyranów”74. Na zarzuty oponenta, wobec którego używa 

70 J. Milton, The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth, s. 175.
71 J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates, s. 379.
72 Q. Skinner, Visions of Politics, op. cit., s. 297.
73 M. Dzelzainis, Milton and the Limits of Ciceronian Rhetoric, w: N. Rhodes (red.), English 

Renaissance Prose. History Language and Politics, Medieval and Renaissance Texts and Studies, 
164; Tempe 1997, s. 203–226.

74 J. Milton, The Second Defense of the People of England, s. 513.
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niewybrednych epitetów, z których najwyższy głupiec wydaje się najdelikatniej-
szy, dotyczące legalności zabójstwa króla odpowiada: 

Lecz jeżeli upierasz się ,,na jakiej podstawie, jakim prawem”, odpowiem ci, że na podstawie 
prawa, które ustanowił Bóg i natura, zgodnie z którym jakiekolwiek rzeczy zmierzają do 
powszechnego dobra państwa, z tego powodu są legalne i sprawiedliwe. […] Krytykujesz 
nas za ,,uchylenie praw, które obowiązywały tak wiele lat”, lecz nie mówisz nam, czy prawa 
te były dobre czy złe75. 

Stąd już nie prawa, nawet nie starożytna konstytucja, lecz potrzeby wspólnoty 
i stojące ponad wszystkim prawo natury decydują o legalności i nielegalności 
działań obecnej władzy76, która, podążając ścieżką boskiego nakazu, obaliła 
tyrana i ciemiężyciela. Akt królobójstwa był zatem z teologicznej perspektywy 
przywróceniem boskiego porządku, rzeczywistą restauracją77. 

Ponadto dla Miltona, idącego tropem Buchanana, władca, który działa prze-
ciwko wspólnocie, sam się od niej dystansuje, wypowiadając jej niejako wojnę, 
a odwiecznym prawem natury jest zabić tego, z kim się wojuje78. Wpisując się 
w agresywną rewolucyjną propagandę wojskowego reżimu, dowodzi również, że: 

Nasz król nie stworzył nas, lecz my jego. Natura dała nam wszystkim ojców, lecz to my sami 
wyznaczyliśmy króla. Znaczy to, że nie ludzie są dla króla, lecz król dla nich. ,,Znosimy ojca 
cierpliwie, choćby był szorstki i surowy” i to samo czynimy z królem. Ale nie znosimy ojca 
cierpliwie, jeśli jest tyranem. Jeśli ojciec morduje swego syna, on także musi umrzeć, więc 
dlaczego król nie powinien podlegać temu samemu prawu, które z pewnością jest najbardziej 
sprawiedliwe? Ja, który jestem zarówno Anglikiem – kontynuuje Milton – jak i naocznym 
świadkiem wydarzeń tych czasów, mówię ci, który jesteś zarówno cudzoziemcem, jak i cał-
kowicie niezaznajomiony z naszymi stosunkami, że skazaliśmy na śmierć nie dobrego, nie 
sprawiedliwego, nie miłosiernego, nie pobożnego, nie bogobojnego, nie pokojowego króla, 
jak go opisujesz, lecz wroga, który od prawie dziesięciu lat ani razu nie był naszym ojcem, 
lecz niszczycielem tego kraju79.

Koniec części I 

75 J. Milton, A Defense of the People of England, II, s. 11. 
76 E. Sirluck, Milton’s Political Thought. The First Cycle, Modern Philology, 61/3, Seventeenth-

Century Essays in Honor of George Williamson, Feb. 1964, s. 216; W.J. Grace, op. cit., s. 330.
77 F. Jameson, Religion and Ideology, w: F. Barker (red.), 1642: Literature and Power in the 

Seventeenth Century. Proceedings of the Essex conference on the Sociology of Literature, 
University of Essex, Colchester 1981, s. 329.

78 M. Dzelzainis, The ciceronian theory of tyrannicide from Buchanan to Milton, s. 68.
79 J. Milton, A Defense of the People of England, s. 12.



Johna Miltona droga ku rewolucyjnej dyktaturze. Część 1 129

Bibliografia

Armitage David, Himy Armand, Skinner Quentin (red.), Milton and Republicanism, Cambridge 
University Press, Cambridge 1995.

Barker Arthur, Milton and the Puritan Dilemma 1641–1660, University of Toronto Press, Toronto 
1942. 

Barker Francis (red.), 1642: Literature and Power in the Seventeenth Century. Proceedings of 
the Essex conference on the Sociology of Literature, University of Essex, Colchester 1981.

Beeke Joel R., Pederson Randal J., Meet the Puritans, Reformation Heritage Books, Grand 
Rapids, Michigan 2006.

Bennett Joan S., God, Satan, and King Charles: Milton’s Royal Portraits, PMLA, May, 
1977/92/3, s. 441–457.

Boesky Amy, Milton’s Heaven and the Model of the English Utopia, Studies in English Literatu-
re, 1500–1900/36/1, The English Renaissance, Winter 1996, s. 91–110. 

Bryson Michael, “His Tyranny who Reigns”. The Biblical Roots of Divine Kingship and Milton’s 
Rejection of “Heav’n’s King”, Milton Studies 2004/43, s. 111–144.

Campbel Gordon, Corns Thomas N., Milton. Life, Work and Thought, Oxford University Press, 
Oxford 2008.

Chakravarty Prasanta, “Like Parchment in the Fire”. Literature and Radicalism in the English 
Civil War, Routledge, New York & London 2006.

Cicero Marcus Tullius, Pisma filozoficzne, przekł. Kazimierz Leśniak, PWN, Warszawa 1960.
Corns Thomas (red.), A Companion to Milton, Blackwell, Oxford, 2001.
Davies Godfrey, Restoration of Charles II, Huntington Library, San Marino 1955.
Davies Stevie, Images of Kingship in Paradise Lost. Milton’s Politics and Christian Liberty, 

University of Missouri Press, Columbia 1983.
Donnelly Phillip J., Milton’s Scriptural Reasoning. Narrative and Protestant Toleration, 

Cambridge University Press, Cambridge 2009.
Duvall Robert F., Time, Place, Persons: The Background for Milton’s Of Reformation, Studies 

in English Literature, 1500–1900/7/1, The English Renaissance, Winter 1967, s. 107–118.
Dzelzainis Martin, The ciceronian theory of tyrannicide from Buchanan to Milton, Études 

Épistémè 2009/15, s. 59–70.
Estep William R., Revolution Within the Revolution. The First Amendment in Historical Context, 

1612–1789, Eerdmans Publishing, Grand Rapids 1990.
Fallon Robert T., Milton in the Anarchy, 1659–1660. A Question of Consistency, Studies in 

English Literature, 1500–1900/21/1, The English Renaissance, Winter 1981, s. 123–146.
Fallon Robert T., Milton in Government, Pennsylvania State University Press, University 

Park 2004.
Fixler Michael, Milton and the Kingdoms of God, Faber and Faber, London 1964.
Fokuda Arihiro, Sovereingty and the Sword. Harrington, Hobbes, and Mixed Government in the 

English Civil Wars, Clarendon Press, Oxford 2004.
Gardiner Samuel R. (ed.), The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625–1660, 

Clarendon Press, Oxford 1906. 
Gentles Ian, The New Model Army in England, Scotland, and Ireland: 1645–1653, Blackwell, 

Oxford 1992.
Gentles Ian, Morrill John, Worden Blair (red.), Soldiers, writers and statesmen of the English 

Revolution, Cambridge University Press, Cambridge 1998.



130 tomasz tuLeJSki

Gładziuk Nina, Druga Babel. Antynomie siedemnastowiecznej angielskiej myśli politycznej, In-
stytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.

Gough John W., Fundamental Law in English Constitutional History, Clarendon Press, Oxford 
1955.

Gough John W., The Social Contract. A Critical Study of its Development, Clarendon Press, 
Oxford 1957.

Grace William J., Milton, Salmasius, and the Natural Law, Journal of the History of Ideas, 
Jul.–Sep. 1963/24/3, s. 323–336.

Hill Christopher, Milton and the English Revolution, Faber and Faber, London 1977.
Hobson Theo, Milton’s Vision. The Birth of Christian Liberty, A&C Black, London 2008.
Honohan Iseult, Civic Republicanism, Routledge, London 2002.
Keeble N.H. (red.), The Cambridge Companion to Writing of the English Revolution, Cambridge 

University Press, Cambridge 2001.
Kirk Russell, The Roots of American Order, ISI Books, Wilmington 2003.
Kishlansky Mark A., The Rise of the New Model Army, Cambridge University Press, Cam-

bridge 1983.
Knoppers Laura L., “Paradise Regained” and the Politics of Martyrdom, Modern Philology, 

Nov. 1992/90/2, s. 200–219.
Kranidas Thomas, Milton’s of Reformation: The Politics of Vision, ELH, Summer 1982/49/2, 

s. 497–513.
Lecler Joseph, Historia tolerancji w wieku reformacji, przekł. Lesław Kühn, Halina Kühn, 
PAX 1964. 
Lewalski Barbara K., Milton: Political Beliefs and Polemical Methods, 1659–60, PMLA, Jun. 

1959/74/3, s. 191–202.
Lewalski Barbara K., Shawcross John T., Hunter William B., Milton’s Christian Doctrine, 

Studies in English Literature, 1500–1900/32/1, The English Renaissance, Winter 1992, 
s. 203–228.

Lieb Michael, Shawcross John T. (red.), Achievements of the Left Hand: Essays on the Prose of 
John Milton, University of Massachusetts Press, Amherst 1974.

Liljegren Sten B., Studies in Milton, C.W.K. Glerup, Lund 1918.
Loewenstein David A., Representing Revolution in Milton and His Contemporaries, Cambridge 

University Press, Cambridge 2004.
Loewenstein David A., Areopagitica and the Dynamics of History, Studies in English Literature, 

1500–1900/28/1, The English Renaissance, Winter 1988, s. 77–93.
Lovett Frank, Milton’s Case for a Free Commonwealth, American Journal of Political Science, 

Jul. 2005/49/3, s. 466–478.
Małajny Ryszard M., Trzy teorie podzielonej władzy, Volumen, Katowice 2003. 
McDowell Nicholas, Smith Nigel (red.), The Oxford Handbook of Milton, Oxford University 

Press, Oxford 2009.
Milton John, Political Writings, tłum. Claire Gruzlier, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
Milton John, Raj utracony, I, 1–7, przekł. Maciej Słomczyński, PIW, Warszawa 1974.
Nedham Marchamont, The Case of the Commonwealth of England, University Press of Virginia, 

Charlottesville 1969.
Neufeld Matthew, Doing without Precedent: Applied Typology and the Execution of Charles I in 

Milton’s “Tenure of Kings and Magistrates”, The Sixteenth Century Journal, Summer 
2007/38/2, s. 329–344.



Johna Miltona droga ku rewolucyjnej dyktaturze. Część 1 131

Norbrook David, Writing the English Republic. Poetry, Rhetoric and Politics, 1627–1660, 
Cambridge University Press, Cambridge 1999.

Pettit Philip, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford University Press, 
New York 1997.

Pocock John Greville A., The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the 
Atlantic Republican Tradition, Princeton University Press, Princeton 1975.

Porter Harry C., Reformation and Reaction in Tudor Cambridge, Cambridge University Press, 
Cambridge 1958.

Rahe Paul A., The Classical Republicanism of John Milton, History of Political Thought 
25 (2004), s. 104–138.

Rahe Paul A., Against Throne and Altar. Machiavelli and Political Theory under the English 
Republic, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Rau Zbigniew, Ideologiczne aspekty teorii umowy społecznej w Anglii w XVII wieku, maszynopis.
Rebhorn Wayne A., The Humanist Tradition and Milton’s Satan: The Conservative as Revolu-

tionary, Studies in English Literature, 1500–1900/13/1, The English Renaissance, Winter 
1973, s. 81–93.

Rhodes Neil (ed.), English Renaissance Prose. History Language and Politics, Medieval and 
Renaissance Texts and Studies, 164; Tempe 1997.

Riebling Barbara, Milton on Machiavelli: Representations of the State in Paradise Lost, 
Renaissance Quarterly, Autumn 1996/49/3, s. 573–597.

Scott Jonathan, Algernon Sidney and the English Republic 1623–1677, Cambridge University 
Press, Cambridge 2005.

Sharp Andrew (red.), The English Levellers, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Shawcross John T., John Milton. The Self and the World, University Press of Kentucky, 

Lexington 1993.
Sherwood Roy E., The Court of Oliver Cromwell, Croom Helm, London 1977.
Sirluck Ernest, The Eikon Basilike: An Unreported Item in the Contemporary Authorship Con-

troversy, Modern Language Notes, May 1955/70/5, s. 331–332.
Sirluck Ernest, Milton’s Political Thought. The First Cycle, Modern Philology, vol. 61, no. 3, 

Seventeenth-Century Essays in Honor of George Williamson, Feb. 1964, s. 209–224.
Sirluck Ernest, Milton and the Law of Nature, University of Toronto Press, Toronto 1948.
Skinner Quentin, Liberty Before Liberalism, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
Skinner Quentin, Visions of Politics, vol. II: Renaissance Virtue, Cambridge University Press, 

Cambridge 2004.
Smith David, Oliver Cromwell. Politics and Religion in the English Revolution, 1640–1658, 

Cambridge University Press, Cambridge 1991.
The Prose Works of John Milton, John W. Moore, Philadelphia 1847.
Tournu Christophe, Forsyth Neil (red.), Milton, Rights and Liberties, Peter Lang, Bern 2007. 
Walker William, Antiformalism, Antimonarchism, and Republicanism in Milton’s “Regicide 

Tracts”, Modern Philology, May 2011/108/4, s. 507–537.
Witte John Jr., The Reformation of Rights Law, Religion and Human Rights in Early Modern 

Calvinism, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
Wooten John, The Poet’s War: Violence and Virtue in Paradise Lost, Studies in English Literature, 

1500–1900/30/1, The English Renaissance, Winter 1990, s. 133–150.
Worden Blair, The Rump Parliament 1648–53, Cambridge University Press, Cambridge 1977.



132 tomasz tuLeJSki

Worden Blair, Literature and Politics in Cromwellian England. John Milton, Andrew Marvell, 
Marchamont Nedham, Oxford University Press, Oxford 2007.

Zera Fink S., The Classical Republicans, Northwestern University Press, Evanston 1966.
Zuckert Michael, Natural Rights and the New Republicanism, Princeton University Press, 

Princeton 1994.

tomasz tuLeJSki

John MIlton’s road to the revolutIonary dICtatorshIp. part 1

( S u m m a r y )

John Milton, an English poet best known for his epic poem Paradise Lost, was also a great political 
polemist of the times of religious flux and political upheaval. He used his pen in defense of the 
republican principles represented by the Commonwealth of England. Milton advocated the right of 
the people to hold their rulers to account, and thus implicitly sanctioned the regicide. According to 
Skinner Milton offers a purely neo-Roman view of freedom and free states. He argues that, unless 
the people are able to govern themselves, they will live as slaves, under the will of someone else. 
So, for Milton monarchy is an enslaving form of government. In this Article the Author argues, that 
Milton was not a partisan of mixed government as other republicans such as Harrington, Sidney and 
Nedham, but he prised and accepted revolutionary military dictatorship for the defense of revolution.
Keywords: Milton; English Civil War; republicanism; dictatorship


