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SIR ROBERT FILMER. SAM PRZECIWKO WSZYSTKIM! CZĘŚĆ I

(Streszczenie)
Sir Robert Filmer był angielskim teoretykiem politycznym, który bronił absolutyzmu i boskiego 
prawa królów, krytykując Hobbesa, Miltona, Grocjusza, Bellarmina, Suareza i Arystotelesa. Teoria 
Filmera jest oparta na założeniu, że władza ojca w rodzinie jest prawdziwym źródłem i modelem 
każdej władzy. Na początku Bóg dał władzę Adamowi, który miał całkowitą kontrolę nad swymi 
potomkami, nawet nad ich życiem i śmiercią. Z jego punktu widzenia król jest absolutnie wolny od 
wszelkiej ludzkiej kontroli, nie może być związany czynami swych poprzedników, wobec których 
nie jest odpowiedzialny; nie jest związany również własną wolą, ponieważ niemożliwe jest, by 
człowiek dał prawo samemu sobie – prawo musi zostać narzucone przez innych osobie, która jest 
nim związana. W artykule autor dowodzi, że rozumowanie Filmera jest doskonałą, kompletną, 
lecz ostatnią obroną nieograniczonej władzy królewskiej w erze destrukcji naturalnego autorytetu 
politycznego.

Słowa kluczowe: Filmer; absolutyzm; patriarchalizm; boskie prawo królów

Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. 
Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga,

a te które są, zostały ustanowione przez Boga.
Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu.

 List św. Pawła do Rzymian

Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!
 1 List św. Piotra Apostoła

W dziejach zachodniej filozofii politycznej niewiele jest postaci, które swą orygi-
nalnością i bezkompromisowością same postawiły się nie tylko poza jej głównym 
nurtem, ale en bloc dokonały jej radykalnego zanegowania. Jedną z nich jest bez 
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wątpienia Sir Robert Filmer, najbardziej przenikliwy obrońca boskiego prawa 
królów1, którego wyrafinowana argumentacja odcina się programowo w istocie 
od wszystkiego, co na temat źródeł władzy i politycznego zobowiązania napisa-
no od czasów Platona. Jest więc nieprzejednanym krytykiem wielkich umysłów 
swoich czasów: Bellarmina, Suáreza, Miltona, Grocjusza i Hobbesa, z którym 
dzieli jedynie niektóre wnioski końcowe, odrzucając jednak ich uzasadnienie. 
Pewną atencją darzy tylko Bodinusa i Jakuba I, którego jako króla nie ośmiela 
się poddać krytyce, choć trudno uznać, że zgadza się z wszystkimi jego tezami. 
Tworzy przy tym interesującą alternatywę wobec tego, co dzisiaj jest uważane za 
intelektualne dziedzictwo XVI i XVII stulecia. Kluczem do zrozumienia jego bez-
kompromisowej postawy są właśnie czasy2, które z prostego szlachcica z Kentu 
uczyniły autora doktryny będącej oficjalnym uzasadnieniem monarchii Stuartów 
doby Restauracji3. Szczególnie w czasie kryzysu sukcesyjnego jego refleksja 
zawarta w Patriarsze stała się inspiracją dla Torysów przeciwko wykluczeniu 
Księcia Jorku4. Będąc świadkiem wielkiego kryzysu władzy, odrzucając wszystkie 
doktryny władzy, jako niewystarczające dla wielkiego dzieła, jakim była obrona 
monarchii absolutnej, sięgnął Filmer do Pisma Świętego – jedynego źródła, które 
w jego opinii nie było skażone filozoficzną spekulacją, lecz wprost wskazywało 
ludzkości, jaki zamysł polityczny przewidział dla niej Stwórca. Przyznać należy 
jednak, że nie była to w owym czasie perspektywa oryginalna, Biblia bowiem była 
najważniejszym orężem intelektualnego dyskursu rozgrzewającego umysły i serca 
XVII-wiecznych Europejczyków, doprowadzając do wojen religijnych, które nie 
ominęły także ojczyzny Filmera. Konflikt pomiędzy Parlamentem a Stuartami, 
który w końcu przerodził się w krwawą wojnę domową, miał bowiem w swej 
genezie charakter religijny. Protestanccy radykałowie dokonali zaadaptowania 
biblijnego języka dla potrzeb polityki, wywodząc z autorytetu Pisma rewolucyjne 
w swej istocie postulaty ustrojowe, będące konsekwencją poszukiwania źródła 
władzy w dobrowolnej zgodzie poddanych5. W ten sposób Biblia Genewska6 

1 J. Plamenatz, Man and Society. A Critical Examination of Some Important Social and Political 
Theories from Machiavelli to Marx, Longmans, London 1963, s. 173.

2 L. Ward, The Politics of Liberty in England and Revolutionary America, Cambridge University 
Press, Cambridge 2004, s. 20.

3 Na temat życia Sir Roberta patrz: P. Laslett, Sir Robert Filmer: The Man versus the Whig Myth, 
The William and Mary Quarterly, Third Series, Oct. 1948/5/4, s. 523–546.

4 J. Daly, Sir Robert Filmer and English Political Thought, University of Toronto Press, Toronto 
1979, s. xi.

5 P. Miller, Errand into the Wilderness, Harvard University Press, Cambridge 1956, s. 48–49.
6 Została ona przetłumaczona na język angielski przez uciekinierów z czasów Marii Tudor i wy-

dana w 1560 r.
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stała się w ich rękach tym, czym ponad trzysta lat później Kapitał Marksa – pod-
ręcznikiem rewolucji, która, jak zauważył Hobbes7, wysadzić miała w powietrze 
stary, grzeszny świat, by na jego gruzach powstać mógł nowy, tym razem zgodny 
z wolą Boga, oczywiście w interpretacji purytańskich teologów. Ci ambitni, ciemni 
oratorzy8, jak z obrzydzeniem określił ich autor Lewiatana, doprowadzili w końcu 
do wojny domowej i anarchii, która zapanowała ostatecznie w całym Królestwie 
Anglii. Ich teologicznym orężem była koncepcja przymierza9 (Covenant), w myśl 
której wszystkie relacje społeczne: pomiędzy Bogiem i człowiekiem, duchowny-
mi i wiernymi, sędziami i członkami ich społeczności oraz pomiędzy członkami 
rodzin były definiowane w kategoriach umowy lub porozumienia, które polegać 
miało na zgodzie i wzajemnej odpowiedzialności10. Dobrowolność i będący jej 
istotą woluntaryzm prowadziły równocześnie purytańskich pastorów w rodzaju 
Buchanana, Poneta, Goodmana czy Knoxa do wniosku, że organizacja kościelna, 
a co więcej, także relacje pomiędzy władzą a poddanymi oparte powinny być 
na analogicznym paradygmacie, uzasadniając w konsekwencji prawo oporu, 
a nawet tyranobójstwo. To jednak, co dla protestanckich rewolucjonistów było 
mądrością samego Stwórcy, dla Filmera musiało być chorym wytworem zde-
prawowanych i ograniczonych intelektów, bowiem jego lektura i rozumienie 
Słowa Bożego doprowadziły go do równie radykalnych w swej wymowie, lecz 
całkowicie przeciwstawnych wniosków w zakresie organizacji życia religijnego, 
społecznego i politycznego. Miast ekwilibrystyki swych adwersarzy proponuje 
bowiem prostą i literalną niemal, choć nacechowaną intelektualną wirtuozerią, 
interpretację Księgi Rodzaju, która w jego przekonaniu daje prostą odpowiedź 
na wszystkie pytania, jakie może postawić człowiek w zakresie urządzenia życia 
zbiorowego. Sięgając do koncepcji patriarchalizmu i czyniąc z niej jądro swego 
wywodu, wychodzi przy tym poza intelektualny horyzont wytyczony przez takich 
obrońców absolutnej władzy, jak William Barclay, Jean Bodin, Jakub I Stuart 
i Thomas Hobbes, doprowadzając argument do ostatecznego końca i wyprowa-
dzając zeń wnioski, o których nie śniło się żadnemu z nich. Ta metodologiczna 
konsekwencja właśnie i jednorodność narracji uczyniły z niego myśliciela, który 
sam rzucił wyzwanie nie tylko zwolennikom republiki czy monarchii ograniczo-

 7 T. Hobbes, Behemoth or the Long Parliament, w: The English Works of Thomas Hobbes, vol. VI, 
Bart, London 1839, s. 343.

 8 Ibidem, s. 121.
 9 D.G. Mullan, Scottish Puritanism, 1590–1638, Oxford University Press, Oxford 2000, s. 177–

–180.
10 D. Zaret, The Heavenly Contract Ideology and Organization in Pre-Revolutionary Puritanism, 

The University of Chicago Press, Chicago 1985, s. 130–136, 167–168.
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nej, lecz również zwolennikom absolutyzmu, którzy okazali się w jego mniemaniu 
niekonsekwentni, a przez to nieskuteczni w obronie zagrożonego przez rewolucję 
ładu, ustanowionego przez Stwórcę. Filmer nie jest bowiem autorem piszącym 
w oderwaniu od otaczającej go rzeczywistości, przeciwnie, jego postawa umieściła 
go w samym oku politycznego huraganu targającego jego ojczystą Wyspą. Dlatego 
filozofia polityczna Filmera jest przede wszystkim fundamentalną krytyką idei 
jego przeciwników, począwszy od koncepcji umowy społecznej, poprzez będące 
jej konsekwencją zwierzchnictwo ludu, na idei rządu mieszanego kończąc. Jest 
też z tego samego powodu wykładem historii prawnej Anglii, której treść ma 
zdemaskować niesłuszność i wykazać absurdalność roszczeń Parlamentu. Po 
trzecie jest propozycją alternatywnej wizji porządku politycznego ufundowaną na 
analogii i ciągłości pomiędzy pater familias i pater patriae. W końcu odwołanie 
do argumentu biblijnego służyć ma najważniejszemu celowi Sir Roberta – wyka-
zaniu, że władza królów nie pochodzi z mandatu poddanych czy jakiegokolwiek 
innego ziemskiego autorytetu, lecz bezpośrednio z boskiego nadania inkarnowa-
nego w osobie Adama, którego władcy są bezpośrednimi sukcesorami. Jednak 
zrozumienie teologii politycznej Filmera niemożliwe jest bez powierzchownego 
poznania klimatu intelektualnego czasów, w których powstała, dlatego rozpocz-
nę od krótkiego jego zarysowania ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką 
patriarchalny argument pełnił w elżbietańskiej i stuartowskiej Anglii. Następnie 
przejdę do analizy głównego metodologicznego założenia Filmera, którym jest 
wyprowadzone z Biblii bezpośrednie powinowactwo pomiędzy władzą ojca 
a władzą królewską. W dalszej części przedstawię jego konsekwencje, jakimi są 
konieczność i bezalternatywność patriarchalnej monarchii absolutnej. Jedną z jej 
cech jest specyficzna, woluntarystyczna teoria prawa, która będzie przedmiotem 
dalszej części wywodu. Zakończę go zaś zarysowaniem argumentów Filmera 
przeciwko tym, którzy źródła władzy upatrywali w przyzwoleniu poddanych 
i umowie społecznej.

I.

Spoglądając dzisiaj na burzliwy wiek XVII na Wyspach, postrzegamy go mimo-
chodem jako okres zdominowany przez intelektualne prądy, oddziałujące także 
na współczesny dyskurs polityczny. To zatem wiek preliberalnych i liberalnych 
myślicieli w stylu Overtona, Lilbure’a, Tyrrella, Sidneya i Locke’a czy indywi-
dualistycznej refleksji Hobbesa. Obrazu dopełnia zapomniany już dzisiaj nieco 
neoromański republikanizm kojarzony z Miltonem, Harringtonem i Nedhamem 
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oraz protokomunistycza w swej istocie doktryna Winstanleya. Wizerunek ten już 
na pierwszy rzut oka zdominowany jest przez obóz polityczny, który ostatecznie 
w roku 1688 święcił triumf nad dynastią Stuartów. Tymczasem w roku wstąpienia 
na tron Jakuba I Anglia była w istocie monarchią w pełnym słowa tego znaczeniu. 
To rzeczywistość zatem położyła podwaliny pod teorię absolutyzmu, to król bo-
wiem powoływał członków Tajnej Rady i Parów, wyznaczał sędziów, biskupów 
Kościoła Anglii, lokalnych urzędników, sędziów pokoju. W jego ręku skupiona 
była cała bieżąca polityka państwa wobec faktu, że parlament spotykał się rzadko 
i tylko z polecenia monarchy. Tak silna władza monarchy jeszcze za panowania 
Elżbiety I nie budziła poważnego sprzeciwu wobec zewnętrznych zagrożeń 
i wewnętrznych sporów o charakterze religijnym, podsycanych z jednej strony 
przez katolików, z drugiej zaś przez prezbiteriańskich radykałów. Lecz dzięki 
absolutnym w istocie rządom Anglia uniknęła konfliktów religijnych na skalę, 
jakiej doświadczyła na przykład Francja, choć Vindiciae contra tyrannos miała na 
Wyspach wielu czytelników oraz naśladowców, a i katolicy tworzyli uzasadnienie 
oporu wobec heretyckich władców. Wymagały one zatem intelektualnej odtrutki, 
która zdewaluowałaby rozmaite koncepcje prawa oporu czy monarchii ograni-
czonej. Temu właśnie przypisać należy wielkie traktaty broniące absolutyzmu, 
które na przełomie wieków wyszły spod pióra Saravii (De imperandi authoritate), 
Barclaya (De Regno et Regali potestate oraz De Potestate Papae) i De Dominisa 
(De Republica Ecclesiastica), stanowiące wykład koncepcji boskiego prawa 
królów. Wszyscy oni dowodzili bezpośredniego pochodzenia władzy monarszej 
od Boga i jej nieograniczonego charakteru. Poddanych wiązać więc miał bez-
względny obowiązek posłuszeństwa, a wszelkie nieposłuszeństwo było formą 
buntu przeciwko samemu Bogu. Wobec tego wolności i swobody poddanych 
brały się wyłącznie z królewskiej łaski i mogły być przez monarchę w każdej 
chwili cofnięte. Władza królewska z samej swej istoty bowiem nie może być 
ograniczona przez prawo, gdyż król stoi ponad prawem, a wola monarchy jest jego 
jedynym źródłem. Odwołując się do argumentów teologicznych i historycznych, 
nie mieli wątpliwości, że monarchia absolutna jest jedyną Boską formą rządu11. 
Ich wspólnym mianownikiem było uznanie władzy jako pochodzącej wprost od 

11 B. Szlachta, Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów, Księgarnia Aka-
demicka, Kraków 2008, s. 583, 618, 663–664; W. Nijenhuis, Adrianus Saravia (ca. 1532–1613). 
Dutch Calvinist, First Reformend Defender of the English Episcopal Church Order on the Basis 
of the Ius Divinum, E.J. Brill, Leiden 1980, s. 251–252; A.S. Rosenthal, Crown under Law. 
Richard Hooker, John Locke, and the Ascent of Modern Constitutionalism, Lexington Books, 
Lanham 2008, s. 94; W.B. Patterson, King James VI and I and the Reunion of Christendom, 
Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 234–254.
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Boga, lecz równocześnie wywiedzionej z ludzkiej natury, która na mocy swej 
konstytucji potrzebuje rządu. A skoro to Bóg jest twórcą człowieka, stąd wniosek, 
że to on jest twórcą władzy. Nie była ona zatem wyprowadzana tylko z Pisma 
Świętego, lecz przede wszystkim z prawa natury zapisanego w sercu każdego 
człowieka i możliwego do odkodowania za pomocą rozumu. 

Lecz ponieważ to zwycięzcy piszą historię, także intelektualną, temu właśnie 
przypisać należy ignorowanie wielkiego dorobku doktryny rojalistycznej, którą 
obecnie traktuje się co najwyżej jako antykwaryczną ciekawostkę. Z dzisiejszej 
odczarowanej perspektywy bowiem, oparta w całości niemal na teologicznej 
podstawie doktryna boskiego prawa królów wydaje się całkowicie niezrozumiała. 
Jednak jeśli odrzucić ten niewiele wnoszący prezentyzm i, stosując Skinnerow-
ski kontekstualizm, zagłębić się w intelektualny klimat XVII w., okaże się, że 
zwycięstwo jej przeciwników nie wynikało z ich intelektualnej przewagi, lecz 
okoliczności politycznych. Liberalnemu światu jeszcze trudniej zrozumieć będący 
istotnym składnikiem doktryny rojalistycznej argument patriarchalny, całkiem 
już nieobecny w rzeczywistości zdominowanej przez paradygmat powszechnej 
przyrodzonej wolności i równości. Tymczasem to on stanowił trzysta lat temu 
naturalny punkt odniesienia dla wszelkich dysput traktujących o genezie władzy 
i instytucji społecznych oraz jeden z elementów uzasadnienia absolutyzmu. Pa-
triarchalna rodzina definiowana jest bowiem przez zwierzchnictwo ojca, niższy 
status kobiet i dzieci oraz zasadę primogenitury. W szerokim zaś sensie rodzina 
taka rozszerza się do gospodarstwa domowego, w którym rządy najstarszego 
ojca rozciągają się nie tylko na żonę i dzieci, ale również na jego młodszych 
braci, siostry, bratanków, siostrzeńców, wnuków i służbę domową12. Jeśli zatem 
przyjąć, że społeczeństwo składa się właśnie z takich gospodarstw domowych, to 
naturalną konsekwencją jest przeniesienie panujących w nich relacji na poziom 
wspólnotowy. Będąca jego istotą analogia pomiędzy sferą rodzinną i polityczną 
służyła zatem transcendentnemu uzasadnieniu pochodzenia władzy i monarchii 
absolutnej, zwłaszcza, że zdaniem jej wyznawców wpierana była bezpośrednio 
przez autorytet Pisma Świętego, które nakazuje czcić swego ojca13. Tradycyjnie 
bowiem władza monarchów wywodziła się z dwóch komplementarnych źródeł: 
bezpośredniego boskiego nadania oraz następstwa wywiedzionego od swych 
przodków14. 

12 P. Laslett, Introduction, w: R. Filmer, Patriarcha and Other Political Works, Transaction 
Publisher, New Brunswick, London 2009, s. 22.

13 Wyj. 20:12.
14 M. Hulliung, Patriarchalism and Its Early Enemies, Political Theory, Nov. 1974/2/4, s. 414–419.
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Takie odwołanie do patriarchalizmu w debacie politycznej funkcjonowało 
jednak już od czasów najdawniejszych, a, jak wykazał w swym klasycznym już 
dziele Gordon Schochet, argument, zgodnie z którym rodzina jest mikrokosmo-
sem wskazującym na relacje panujące wewnątrz ciała politycznego, obecny jest 
już u Platona, Arystotelesa, a w czasach bliższych Filmera odnaleźć możemy go 
u Bodina czy Hookera15. Patriarchalizm był też istotnym elementem oficjalnej 
doktryny władzy już od rządów Jakuba I, który w The Trew Law of Free Mo-
narchies utrzymywał, że „Zgodnie z prawem natury król staje się naturalnym 
ojcem dla wszystkich swoich wasali podczas swojej koronacji. I jako ojciec ze 
względu na swoje ojcowskie obowiązki jest zobowiązany dbać o wyżywienie, 
wychowanie i cnotliwe zarządzenie swymi dziećmi”16. Władza ojcowska jest za-
tem pierwowzorem władzy monarchów, którzy już w „Biblii porównywani są do 
Ojców rodzin, ponieważ Król jest w rzeczywistości Partens patriae, politycznym 
ojcem swego ludu”17. „Jeśli chodzi o Ojców rodzin – mówi dalej – byli oni wedle 
starodawnego Prawa Natury Patriam potestatem, które było Potestatem vitae & 
necis, właścicielami swych dzieci lub rodzin (mam tu na myśli Ojców rodzin, 
którzy byli w prostej linii przodkami rodzin, z których pierwotnie wywodzili się 
królowie) […]. Tak więc ojciec może dysponować swym dziedzictwem, wedle 
swego upodobania, ba, nawet wydziedziczyć najstarszego syna z jakiejkolwiek 
przyczyny i wybrać najmłodszego, zgodnie ze swym upodobaniem; uczynić ich 
żebrakami lub bogaczami dla swej przyjemności, uwięzić lub wygnać sprzed 
swego oblicza, jeśli znajdzie jakieś przewinienie lub przywrócić ich znowu 
do łask jak skruszonego grzesznika: W ten sam sposób może postępować Król 
ze swymi Poddanymi”18. Twierdzenia takie nie były przy tym dla ówczesnych 
w żadnym stopniu kontrowersyjne czy szokujące, struktura ówczesnego społe-
czeństwa opierała się bowiem w przeważającej części na kilkupokoleniowych 
gospodarstwach domowych, w których najwyższą władzę nad rodziną i sługami 
sprawował senior rodu. Rozszerzenie takiego typu stosunków na sferę polityki 
było więc czymś oczywistym i naturalnym. Rodzina była bowiem dla niemal 
wszystkich najważniejszą i podstawową częścią społeczeństwa. Doświadczenie 
to musiało zatem wpływać na proces socjalizacji i postrzeganie struktur poli-

15 G.J. Schochet, Patriarchalism in Political Thought. The Authoritarian Family and Political 
Speculation and Attitudes Especially in Seventeenth-Century England, Basil Blackwell, Oxford 
1975, s. 268.

16 James VI (I), The Trew Law of Free Monarchies, w: The Political Works of James I, Harvard 
University Press, Cambridge 1918, s. 55.

17 Speech of 1609–1610, w: The Political Works…, s. 307.
18 Ibidem, s. 308. 
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tycznych jako koniecznie zhierarchizowanych i opartych na jednoosobowym 
autorytecie19. Nie miało przy tym znaczenia, że król nie jest naturalnym ojcem 
swych poddanych, jego pozycja bowiem jest doskonałym odbiciem mikrokosmo-
su rodziny w wymiarze ogólnowspólnotowym. W Stuartowskiej Anglii patriar-
chalna perspektywa była czymś tak oczywistym, że nawet ci, którzy uważali się 
za przeciwników monarszego absolutyzmu nie byli w stanie do końca wyzwolić 
się od jej wpływu20. Była więc czymś normalnym, a nie intelektualną aberracją, 
jak chcieli później przeciwnicy absolutyzmu. W wielu ukazujących się wówczas 
traktatach i komentarzach prezentowany jest punkt widzenia podobny do tego, 
jaki wyłożyli w Godly Forme of Houeshold Government Robert Cleaver i John 
Dod. Przekonywali oni, że „Pan domu nazywany jest Pater Familias, którym 
jest ojciec rodziny, ponieważ powinien sprawować ojcowską pieczę nad swymi 
niewolnikami, jakimi są jego dzieci. Wszystkich sług bożych należy w kilku 
słowach nauczać, że są oni winni swym panom i paniom: miłość, przywiązanie, 
jakim odpowiedzialne dzieci darzą swych ojców”21. Ów stosunek wynika tylko 
i wyłącznie z faktu ojcostwa, i nie jest wspomagany lub uzależniony od innej 
okoliczności. Jeden z tłumaczy Biblii Jakuba – wspomniany wcześniej Hadrian 
Saravia – argumentował w podobnym duchu, że „prawdziwe źródło politycznego 
autorytetu jest takie, jak wskazuje historia święta, która pokazuje, że władza nie 
była wynalazkiem człowieka, lecz jest tworem Boga i natury i że pierwsza władza 
była patriarchalna. Księga Rodzaju uczy bowiem ponad wszelką wątpliwość, że 
od początku historii rodzaju ludzkiego władza ojcowska była królewska, to znaczy 
najwyższa, wśród pierwszych twórców rodzaju ludzkiego, czy patrzymy na wieki 
pierwszej ery przed Potopem czy na te, które nastąpiły wraz z Noem i jego synami 
i wnukami; i przez prawo natury ojcowie byli książętami nad swymi potomka-
mi”22. Zatem władza ojcowska i władza królewska miały dla niego identyczną 
naturę. Podobnie jak później Filmer argumentuje więc, że pojawiła się wraz ze 
stworzeniem Adama, który będąc pierwszym monarchą, stał się archetypem dla 
wszystkich późniejszych królów. Wynika z tego, że autorytet władzy wywodzi 

19 G.J. Schochet, Patriarchalism, Politics and Mass Attitudes in Stuart England, The Historical 
Journal 1969/12/3, s. 421.

20 Gdy Długi Parlament w roku 1654 ogłosił zasady wyboru zwierzchników restrukturyzowanego 
Kościoła Anglii, prawa tego nie przyznał nieletnim, sługom i co najważniejsze tym, którzy nie 
posiadali rodziny – ibidem, s. 422.

21 J. Dod, R. Cleaver, A Godly Form of Household Government, for the Ordering of Private 
Families, London 1598, sigs. Z5 and Aa5 – cyt. za: G.J. Schochet, Patriarchalism, Politics 
and Mass Attitudes in Stuart England…, s. 415.

22 A. de Saravia, Diversi tractatus theologici, Societatis Stationariorum, Londini 1611, s. 167.
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się wprost od Boga, nie ludzi i że pierwsza władza miała charakter patriarchalny, 
ludzie zaś nie są wolni, lecz z natury podlegają władzy ojcowskiej i królewskiej. 

Taka wizja społeczeństwa wzmacniana była przy tym przez najważniejszy 
ówczesny autorytet, jakim był Kościół Anglii. Ustami swych wysokich duchow-
nych głosił bowiem doktrynę, wedle której król jest ojcem wszystkich ojców, 
a królestwo rodziną rządzoną przez niego na mocy władzy ojcowskiej. Arcybi-
skup Cramner w Short Instruction into Christian Religion z 1548 r. twierdził, że 
obowiązek posłuszeństwa wobec rodziców ma swoje przedłużenie w obowiązku 
posłuszeństwa wobec rządzących23. Modlitewnik z 1549 r. nauczał, że „Moim 
obowiązkiem wobec mojego bliźniego jest kochać go tak jak siebie samego 
i czynić innym to, czego życzyłbym sobie by oni czynili wobec mnie. Kochać, 
czcić i pomagać memu ojcu i matce. Czcić i słuchać mego Króla i wszystkich, 
których władza mu podlega. Być posłusznym wobec wszystkich moich rzą-
dzących, nauczycieli, duchownych pastorów i zwierzchników”24. Oficjalna 
interpretacja V Przykazania odnosiła się bowiem nie tylko do relacji pomiędzy 
rodzicami i dziećmi, lecz także dotyczyła stosunków służących i gospodarzy, 
uczniów i nauczycieli, wiernych i duchownych, żon i mężów, młodszych i star-
szych oraz przede wszystkim poddanych i rządzących25. Tak samo zatem, jak 
władza ojca nad dziećmi nie wywodziła się z ich zgody, lecz prawa Bożego, tak 
samo polityczne zobowiązanie nie mogło być oparte na akceptacji rządzonych26. 
Biskup Overall w Convocation Book pisał, że „Dla tego, kto należycie przeczy-
ta Pismo Święte, będzie proste i oczywiste, że Syn Boży, powołując do życia 
naszych pierwszych rodziców i postanawiając, by mnożyć ich nasienie na wiele 
pokoleń, dla zapełnienia świata ich potomstwem, dał Adamowi i kolejno reszcie 
patriarchów i ojcom rodów przed potopem, autorytet, władzę i zwierzchnictwo 
nad ich dziećmi i potomstwem, by rządzili i panowali nad nimi”27. Obowiązek 
posłuszeństwa królom wynika więc z samego prawa natury, które daje im równo-
cześnie prawo zgładzenia tego, kto dąży do buntu lub popełnia inne przewinienia 
przeciwko władcom, którzy są „głowami i ojcami swych wspólnot i królestw”28. 
Dlatego kanony roku 1606 odrzucały pomysł, że to lud był suwerenny, że wła-
dza w jakikolwiek sposób mogła być wyprowadzona z jego zgody. Zastąpiły 

23 T. Cranmer, Short Instruction Into Christian Religion, University Press, Oxford 1829, s. 52–53.
24 The Book of Common Prayer, John B. Perry, Philadelphia 1846, s. 136.
25 G.J. Schochet, Patriarchalism, Politics and Mass Attitudes in Stuart England, s. 424.
26 J.P. Sommerville, Royalists and Patriots. Politics and Ideology in England, 1603–1640, 

Routledge, London 2014, s. 31.
27 J. Overall, The Convocation Book of 1606, John Henry Parker, Oxford 1844, s. 2.
28 Ibidem, s. 23.
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też w istocie boskie prawo papieży boskim prawem królów w zakresie władzy 
świeckiej i kościelnej29. Stąd nie jest niczym dziwnym, że w wydanym anonimowo 
w roku 1615 dziele God and the King, które królewskim dekretem miało być stu-
diowane w szkołach i na uniwersytetach Anglii i Szkocji, jego domniemany autor 
Richard Mocket pisze, że „Biskup Rzymu nie może zwalniać od Prawa Natury, 
które od stworzenia pierwszej rozumnej istoty jest niezmienne, ani z moralnego 
prawa Boga, którego reguły są niezbędne. Natomiast obowiązek poddanych do 
posłuszeństwa wobec ich władców jest oparty na Prawie Natury, począwszy od 
naszego pierwszego stworzenia. Ponieważ tak jak rodzimy się synami, tak samo 
rodzimy się poddanymi; synowie tego z czyich lędźwi, poddani tego w czyich 
dobrach się urodzili. Te same obowiązki również nakazane są przez moralne 
prawo szczególnie w piątym Przykazaniu, Czcij twego ojca i twoją matkę: stąd 
ponieważ wymaga się od nas, by czcić ojców prywatnych rodzin, tym bardziej 
czcić musimy ojców naszego kraju i całego królestwa”30. Co więcej, „Dowody, 
które podsuwa rozum uczą, że silniejsza i wyższa więź obowiązku łączy dzieci 
z ojcem ich kraju, niż z ojcem w prywatnej rodzinie”31. Przytoczone przykłady, 
które można by dalej mnożyć, pokazują ponad wszelką wątpliwość, że patriarcha-
lizm był jeśli nie dominującym, to z pewnością istotnym elementem społecznej 
świadomości Anglii pod rządami Stuartów. On też stanowił istotny rezerwuar 
argumentacji rojalistów skierowanej przeciwko purytańskim radykałom, jezuitom 
z Salamanki i monarchomachom. Choć zatem nie jest on oryginalnym konceptem 
Filmera, to, sięgając do powszechnych społecznych sentymentów z jednej strony, 
z drugiej zaś do dokonań swych antenatów, doprowadza jego argument do końca, 
wyciągając zeń wszystkie konieczne i istotne konsekwencje. Jego dokonania są 
bowiem niejako podsumowaniem dorobku obozu rojalistycznego, dzieląc z nim 
jego najważniejszą cechę, jaką było połączenie argumentacji opartej na Biblii 
i interpretacji prawa natury32. Lecz to dopiero za jego sprawą argument patriar-
chalny, mający do tej pory charakter posiłkowy, staje się jądrem całego wywodu. 

29 T. Lyon, The Theory of Religious Liberty in England 1603–39, Cambridge University Press, 
Cambridge 2015, s. 60.

30 R. Mocket, God and the King: or, A Dialogue, Shewing That Our Soveraign Lord the King of 
England, Being Immediate under God within His Dominions, Doth Rightly Claim Whatsoever 
is Required by the Oath of Allegiance, b.w., Oxford 1663, s. 35.

31 Ibidem, s. 2.
32 J.N. Figgis, The Theory of The Divine Right of Kings, University Press, Cambridge 1894, s. 146.
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II.

W czasach Filmera Biblia była nie tylko księgą konstytuującą całą kulturę Zachodu, 
lecz traktowano ją jako w pełni wiarygodny historyczny zapis dziejów ludzkości. 
Historycy tacy jak Grafion i Raleigh swą opowieść rozpoczynają od Boskiego 
aktu stworzenia, porządkując dalszy jej bieg kolejnymi etapami historii świętej: 
upadkiem pierwszych rodziców, nadejściem Chrystusa i oczekiwaną wkrótce 
paruzją. Ten sam klucz każe im patrzeć na dzieje jednostek i całych narodów 
w nieustannym cyklu grzechu i kary sprowadzanej przez Opatrzność. Ta chrze-
ścijańska perspektywa i niewielka wiedza o przeszłości skutkowały wypełnianiem 
białych plam także mitologicznymi opowieściami, legendami, tradycją i przede 
wszystkim Biblią będącą zapisem dziejów wyprzedzającym znacznie pogańskich 
historyków. Stąd właśnie tak popularne wywodzenie pochodzenia angielskich 
dynastii od starożytnych i legendarnych królów czy wnuków Noego33. Choć daleki 
od takich fantastycznych hipotez, tak jak jego adwersarze Filmer opiera więc swą 
argumentację na analizie Pisma Świętego34. „Jest nieprawdopodobne – wskazuje 
zatem – by jakiś pewny opis powstania rządu można było znaleźć u Platona, 
Arystotelesa, Cycerona, Polibiusza, czy u innych pogańskich autorów, którzy byli 
nieświadomi sposobu stworzenia świata. Nie możemy zaniedbać Pisma Świętego 
i szukać u filozofów fundamentów władzy i własności, które są głównymi zasadami 
rządu i sprawiedliwości”35. Choć czasem sam powołuje się na Platona czy Arysto-
telesa, to jest przekonany, że sam rozum jest niewystarczający, by odkryć Boski 
zamysł. Sam przy tym jest pewien swych intelektualnych kompetencji, z rzadka 
tylko odwołując się do opinii Ojców Kościoła, opierając się przede wszystkim na 
własnej, oryginalnej egzegezie36. Ta radykalna wersja doktryny sola scriptura każe 
Skinnerowi widzieć w szlachcicu z Kentu produkt luterańskiej odmiany reformacji, 
z której zaczerpnął również nieufność wobec humanistycznych i scholastycznych 
roszczeń, by za pomocą rozumu ludzkiego odkryć Boży plan37. W tym właśnie wi-
dzieć należy źródła dystansu Filmera wobec klasycznych filozofów i bezgraniczne 

33 W.H. Greenleaf, Filmer’s Patriarchal History, The Historical Journal 1966/9/2, s. 159–162, 
157–171.

34 Filmer, podobnie jak jego największy późniejszy adwersarz – Locke, posługuje się Biblią 
Jakuba.

35 R. Filmer, Observations upon Aristotle’s Politics Touching Forms of Government, Together 
with Directions for Obedience to Governours in dangerous and doublfull times, w: R. Filmer, 
Patriarcha and Other Writings, Cambridge University Press, Cambridge 1991, s. 236.

36 J.P. Sommerville, Introduction, w: R. Filmer, Patriarcha and Other Writings…, s. xxi.
37 Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Volume II: The Age of Reformation, 

Cambridge University Press, Cambridge 1978, s. 113–114.
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zaufanie wobec Biblii. Z luteranizmu zaczerpnął ponadto wizję ludzkiej natury, 
która od czasu upadku pierwszych rodziców jest zdeprawowana i oddzielona od 
Boga. Z założenia tego Luter wysnuwa wniosek o niemożliwości osiągnięcia 
zbawienia za pomocą własnych, indywidualnych wysiłków, przygotowując grunt 
pod Filmerowską zasadą naturalnego podporządkowania i uległości wobec władzy, 
która ma jedyne źródło w woli Stwórcy. Nie ma przy tym rozróżnienia pomiędzy 
władzą świecką a duchową, obie bowiem biorą swój początek z Boskiego źródła, 
można więc traktować Filmera jako kontynuatora angielskiego erastianizmu Tyn-
dale’a i Cranmera. Filmerowska teza o naturalnym podporządkowaniu i politycz-
nym posłuszeństwie wynika bezpośrednio z luterańskiego również założenia, że 
cały istniejący porządek społeczny i polityczny jest odbiciem niezbadanej woli 
Boga, który ujawnia ją za pośrednictwem objawienia38. 

Dlatego Filmer przede wszystkim sięga więc do Księgi Rodzaju, najstarszej 
części Biblii, stanowiącej zapis nie tylko historii świętej, lecz także najdawniej-
szych dziejów ludzkości. To w niej, wierzył, zawarta jest odpowiedź na pytanie 
o pochodzenie społeczeństwa i naturę relacji międzyludzkich. Współczesna mu 
ogromna różnorodność ustrojów nie była dlań dowodem błędności jego teorii39, 
lecz dowodziła, że prawda dotycząca polityki została zagubiona w czasach, które 
minęły od czasów Genesis. W ustroju Izraelitów dostrzega bowiem archetypiczną 
wizję ustroju politycznego zaplanowanego przez samego Boga. Skoro społe-
czeństwo polityczne, jak wierzyli niemal wszyscy ówcześni uczestnicy debaty, 
zostało powołane do życia przez Boga, wtedy jego zbadanie w czasach najwcze-
śniejszych pomóc może poznaniu zamysłu Stwórcy, zanim doszło do jego upadku 
i degeneracji ludzkości. Staje się wtedy możliwe zdekodowanie Złotego Wieku, 
gdy ludzie postępowali zgodnie z Boskimi poleceniami, a w konsekwencji wyko-
rzystanie wniosków do poddania wartościowaniu aktualnej sytuacji politycznej. 
Dlatego dla Filmera wizja ta nie ma jedynie symbolicznego wymiaru, przeciwnie, 
zawarty w niej opis traktuje jako historyczny zapis relacji łączących na początku 
historii Boga i człowieka. Z ich opisu wynika fundamentalny dla jego filozofii 
politycznej wniosek, że władza nie wywodzi się z relacji między ludźmi, lecz 
jest kategorią daną przez Stwórcę dla uporządkowania relacji społecznych. Stąd 
ma ona zastosowanie nie tylko do sytuacji opisanej w Księdze Rodzaju, lecz do 
aktualnych stosunków społecznych i na tym właśnie opiera się siła perswazyjna 
argumentacji autora Patriarchy. 

38 L. Ward, op. cit., s. 30.
39 P. Laslett, Introduction, s. 14.
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Choć ta boska idea istniała jeszcze przed stworzeniem świata, to dla Sir Ro-
berta jej istnienie daje się prosto, empirycznie zweryfikować poprzez obserwację 
życia pierwszych ludzi po wygnaniu z Edenu. Szczególnie ważny jest dla Filmera 
fragment 1:28, który w Biblii Króla Jakuba brzmi następująco:

And God blessed them, and said unto them, 
Be fruitful, and multiply, and replenish the earth,
and subdue it: And have dominion over the fish
of the sea, and over the fowl of the air, and
over every living thing that moveth upon the earth40.

Stąd, jak przekonuje Filmer, Pierwszy ojciec miał nie tylko po prostu wła-
dzę, ale władzę monarchiczną, ponieważ był ojcem bezpośrednio od Boga. Stąd 
przez nominację Boga, jak tylko Adam został stworzony, był monarchą świata, 
chociaż nie miał żadnych poddanych. I chociaż nie był faktycznym monarchą, 
dopóki nie było poddanych, jednakże przez prawo natury było należne Adamowi, 
by był władcą swych potomków41. I taka właśnie jest dla niego geneza władzy 
i społeczeństwa, które powstały za pośrednictwem bezpośredniego i pierwot-
nego upoważnienia udzielonego przez Stwórcę ojcu (a nie, co istotne obojgu 
rodzicom!) rodzaju ludzkiego. Powstały one na mocy samego aktu stworzenia 
pierwszego człowieka – Adama, istniały zatem już zanim Bóg stworzył Ewę 
i zanim pojawili się ich potomkowie42. Filmer jest zatem przekonany, podobnie 
jak inni rojalistyczni autorzy tacy jak na przykład Donne, Maynwaring, Willan, 
Rawlinson i Field, że władza Adama miała charakter królewski43. Ta bezpośrednia 
Boska donacja jest zatem fontanną wszelkiej władzy umieszczoną w ojcu całej 
ludzkości44. Konsekwencją takiej perspektywy musi być radykalna konkluzja, że 
to ludzie są dla władzy, a nie odwrotnie. Stąd wszelkie teorie stanu natury nie mają 
sensu, bowiem społeczeństwo i władza egzystują razem z ludzkim gatunkiem. 
Nie posługuje się przy tym, co istotne, Bodinowską koncepcją wieczności i cią-
głości państwa, miast tego przymiot wieczności przypisując samej suwerenności, 
bowiem zawsze trwać będzie do końca świata naturalne prawo najwyższego ojca 

40 Wszystkie cytaty z Biblii Króla Jakuba pochodzą z wydania z roku 1611 – The Holy Bible, 
Barker, London 1611.

41 R. Filmer, The Anarchy of a Limited or Mixed Monarchy, w: R. Filmer, Patriarcha and Other 
Writings, s. 144.

42 P. Laslett, Introduction, s. 11.
43 J.P. Sommerville, Royalists and Patriots…, s. 32.
44 R. Filmer, The Anarchy of a Limited or Mixed Monarchy, s. 138.
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nad każdym tłumem45. Odnosząc się jednak do Hobbesowskiej hipotezy stanu 
przedspołecznego, w drwiącym tonie stwierdza, że „Trudno sobie wyobrazić, by 
Bóg stworzył człowieka o kondycji gorszej niż bestie, gorszej, niż jakieś zwie-
rzęta, jakby jedynym celem natury było jego wzajemne wyniszczenie. Prawo 
ojca, by zniszczyć lub pożreć swe dzieci i prawo dzieci, by uczynić podobnie 
z rodzicami czyni ich gorszymi od kanibali”46. Społeczeństwo Filmera, poza 
tym, że jest odwieczne w kategoriach ludzkiej historii, jest również uniwersalne, 
bowiem nie istniał nikt, kto nie byłby potomkiem Adama i nie podlegałby władzy 
swego ojca. Władza ponadto, jako wypływająca z metafizycznego źródła nie ma 
żadnych celów doczesnych, będąc celem samym w sobie47. 

Adam, jak wynika z 3:16 Księgi Rodzaju: 
Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception;  in sorrow thou 
shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband,  and he shall rule over thee, 

posiadał więc nieograniczoną władzę nad żoną i swymi potomkami48. Z przyto-
czonego fragmentu Filmer wywodzi wniosek o naturalnej nierówności mężczyzny 
i kobiety. Poddaństwo tej ostatniej i jej niższy status wynika nie tylko z faktu, 
że jest gorsza, ponieważ powstała z jego żebra, lecz z bezpośredniego nakazu 
Boga, który uczynił ją poddaną swego męża. A skoro „Bóg w akcie stworzenia dał 
mężczyźnie zwierzchnictwo nad kobietą”49, to tym bardziej ich dzieci pozostają 
pod władzą Adama, zwłaszcza, że w ten sposób ich relacje przedstawia Księga 
Rodzaju, czyniąc z nich egzemplifikację absolutnego zwierzchnictwa. Ponad 
wszelką wątpliwość wskazuje bowiem, że potomkowie pierwszych rodziców byli 
w istocie niewolnikami Adama, podporządkowanymi, mocą Boskiego nakazu, 
całkowicie jego woli, która w koncepcji Filmera jest przedłużeniem władzy, 
jaką sprawuje Bóg nad swoim stworzeniem. Tak jak Bóg stworzył człowieka, 
czyniąc go całkowicie zależnym od swej woli, tak poddaństwo potomstwa opiera 
się na fakcie dania życia, ponieważ „przez swoje narodziny staje się poddanym 

45 R. Filmer, Patriarcha. The Natural Power of Kinges Defended against the Unnatural Liberty 
of the People, w: R. Filmer, Patriarcha and Other Writings, s. 11.

46 R. Filmer, Observations Concerning the Original of Government, upon Mr Hobs ‘Leviathan’, 
Mr Milton against Salmasius, H. Grotius ‘De Jure Belli’, w: R. Filmer, Patriarcha and Other 
Writings…, s. 188.

47 Z. Rau, Wstęp, w: J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, przekł. Z. Rau, PWN, Warszawa 1992, 
s. LXXXI.

48 M. Zuckert, Natural Rights and the New Republicanism, Princeton University Press, Princeton 
1994, s. 44.

49 R. Filmer, Observations Concerning the Original of Government…, s. 192.
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tego, kto go spłodził”50. Z samej definicji jest więc absolutna i arbitralna51. Adam 
bowiem „będąc zobowiązanym, by się rozmnażać i zaludniać ziemię i czynić 
ją poddaną i mając zwierzchnictwo ponad wszystkimi stworzeniami, był tym 
samym monarchą całego świata”52. Wszelkie relacje międzyludzkie noszą zatem 
dla Filmera znamiona nierówności, a absolutny w nich prymat dzierży władza. 

Filmerowska władza ojcowska jest zatem chronologicznie i ontologicznie 
pierwotna wobec rodzaju ludzkiego i wszystkich relacji społecznych oraz in-
stytucji publicznych i prywatnych53. Istniała już zanim doszło do upadku pierw-
szych rodziców, choć nie musiała się jeszcze odwoływać do przymusu54. Nie jest 
więc kwestią wyboru człowieka, który może jedynie poddać się wyznaczonym 
przez Boga zasadom, egzystuje bowiem w relacji, która jest mu narzucona i nie 
może podlegać żadnej woluntarystycznej przemianie. Pomysł ten nie był nowy 
i funkcjonował już wcześniej u rojalistycznych pisarzy, lecz u Filmera argument 
z Biblii jest raczej zabiegiem perswazyjnym niż podstawą argumentacji. Usiłuje 
bowiem wywieść monarchię z naturalnej konstytucji społeczeństwa, opierając 
ją nie na podboju czy powszechnej akceptacji, lecz ludzkiej naturze powołanej 
przez Stwórcę. Dla większości jego poprzedników wystarczyło uzasadnienie, że 
monarchia była ustrojem danym przez Boga Izraelowi, dlatego jest naturalna. 
Filmer tymczasem odwrotnie, twierdzi, że monarchia jest naturalna, dlatego musi 
być uświęcona przez Boga. Dlatego identyfikuje królestwo z rodziną, a władzę 
króla z władzą ojca. Dlatego monarchia absolutna jest konieczna nie tylko na mocy 
Bożego rozkazu, lecz jest także racjonalna55. Zatem koncepcja Filmera odchodzi 
w istocie od koncepcji Bożego rozkazu, zastępując ją ideą Boskiego przyzwolenia, 
a teologiczna koncepcja polityki ustępuje miejsca naturalistycznej56. 

Przynależność do społeczeństwa, tak samo jak do rodziny, nie jest kwestią 
wyboru, są one bowiem częścią porządku natury, a nie intelektualnym koncep-
tem, zatem ewentualna zgoda nie ma tu żadnego znaczenia. Relacje rodzinne 
i społeczne są zatem w istocie tym samym. Stąd wszelka myśl o kontrakcie, który 
miałby być ich podstawą, jest w Filmerowskim systemie absurdem. Nie miałaby 
ona poza tym żadnego sensu, ponieważ to władza ojcowska i tylko ona tworzy 

50 R. Filmer, Observations upon Aristotle’s Politics…, s. 282.
51 J. Daly, op. cit., s. 50–51.
52 R. Filmer, Observations upon Aristotle’s Politics…, s. 236.
53 Z. Rau, Contractarianism versus Holism. Reinterpreting Locke’s Two Treatise of Government, 

University Press of America, Inc., Lanham 1995, s. 9.
54 R. Filmer, The Anarchy of a Limited or Mixed Monarchy, s. 145.
55 J.N. Figgis, op. cit., s. 147.
56 Ibidem, s. 150.
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wszelkie relacje społeczne. Dlatego najważniejszym atrybutem rządzących jest 
zdolność do rządzenia, poddanych zaś gotowość do posłuszeństwa. Ci ostatni 
istnieją tylko po to, by władza ojcowska mogła się realizować. Będzie ona za-
tem istnieć tak długo, jak rodzaj ludzki jako jedyny czynnik zdolny zjednoczyć 
wszystkie ludzkie istoty. Jej wzorzec dostrzec można we wszystkich ludzkich 
racjach, tak prywatnych, jak i publicznych. Sama nazwa ustroju nie ma przy tym 
dla Filmera żadnego znaczenia, ważna jest jego istota, przekonany jest bowiem, że 
„patriarchowie, książęta, Sędziowie, królowie, wszyscy oni byli monarchami”57. 

Idąc dalej, zgodnie z narracją Genesis, Filmer rozważa problem następstwa 
kolejnych pokoleń, tym razem odwołując się do przykładu Abla i Kaina z 4: 6–7: 

And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? 
and why is thy countenance fallen? 
If thou doest well, shall thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. 
And unto thee shall be his desire, and thou shall rule over him.

Zgodnie z interpretacją Filmera fragment ten w oczywisty sposób przypisuje 
Kainowi prawo, by rządził swym młodszym bratem, wskazuje więc przysłu-
gujące mu prawo następstwa. Stąd najwyższa władza w razie śmierci Adama 
przechodzi na jego najstarszego syna, rozpoczynając łańcuch sukcesji, która 
trwa przez wieki. Władza Adama nie zniknęła bowiem wraz z jego śmiercią, 
mogła zostać przekazana, zawłaszczona (o czym niżej), lecz nie mogła przestać 
istnieć. Pozostawała ciągle we władaniu potomków Adama, którzy mogli nią 
swobodnie dysponować, nawet z pogwałceniem primogenitury. Dlatego Noe 
podzielił świat pomiędzy wszystkich swych trzech synów, każdego czyniąc suk-
cesorem swej ojcowskiej władzy. Ta pierwotna forma monarchii, łącząca aspekt 
naturalny i polityczny przetrwała aż do Potopu, a potem czasu Wieży Babel, gdy 
pomieszanie języków spowodowało rozproszenie ludzkości i powstanie wielu 
królestw. Nawet jednak wtedy, co podkreśla Sir Robert, „Bóg starał się zachować 
władzę ojcowską poprzez rozdzielenie rozmaitości języków według rodzin”58. 
Dlatego, jak wskazuje Księga Rodzaju, nowe królestwa były założone przez 
synów i wnuków Noego, którzy od niego wywodzili swą ojcowską i królewską 
władzę nad swymi rodzinami. W tym właśnie, twierdzi Sir Robert, „musimy 
doszukiwać się ustanowienia władzy królewskiej we wszystkich królestwach 
świata”59. Wszystkie współczesne państwa są więc kontynuacją patriarchatów, 

57 R. Filmer, Patriarcha, w: R. Filmer, Patriarcha and Other Political Works, s. 23.
58 Ibidem, s. 8.
59 Ibidem, s. 7.
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a ich królowie, protektorzy, dożowie wyprowadzają swą władzę następstwa od 
jednego z synów i dalszych potomków Noego60. 

Jednym z wnuków Noego, twórcą pierwszej monarchii par excellence był 
Nemrod, który „wbrew uprawnieniu powiększył swe imperium przez zagarnię-
cie siłą uprawnień innych panów rodzin”61. Jego władza więc po raz pierwszy 
przekroczyła granice rodu, stając się archetypem późniejszych królestw. Rzecz 
więc w tym, że proste wywodzenie władzy politycznej z pozycji ojca rodziny 
możliwe jest tylko w odniesieniu do znanych bezpośrednich następców Adama62. 
Świadom tego Filmer nie wyprowadza władzy obecnych królów z osobistego 
pokrewieństwa z ojcem rodzaju ludzkiego. Z czasem bowiem naturalne ojcostwo 
wygasło i przedmiotem dziedziczenia stały się tylko prawa zeń wynikające63, 
„wtedy tytuł księcia lub króla był trafniejszy, by wyrazić władzę tego, kto przej-
muje uprawnienie tego ojcostwa, którym jego przodkowie cieszyli się w naturalny 
sposób”64, stając się ojcami swych poddanych i przyjmując tytuł pater patriae. 
Nieodgadniony w swych zamiarach Bóg działający w historii mógł przecież 
przenieść władzę na tych, którzy nie posiadali tytułu sukcesyjnego. J.W. Allen 
kwestię sukcesji uważa za słaby punkt patriarchalnej teorii Filmera, który jego 
zdaniem przenosi w tym miejscu punkt ciężkości na kwestię suwerenności65. 
Interpretacja taka wydaje się jednak nie do końca słuszna.

Generalnie Filmera nie interesował przesadnie tytuł nabycia korony, to, czy 
nabyta została w drodze wyboru, donacji, sukcesji, czy w jakikolwiek inny spo-
sób, ważne, że jest ona „jedyną naturalną i właściwą władzą najwyższego ojca”66. 
Sztywne trzymanie się prawa primogenitury zmusiłoby go do wyprowadzenia 
pochodzenia Karola I od Adama, a to na pierwszy rzut oka byłoby absurdem. 
Na pierwszy rzut oka, bowiem, jak przekonuje W.H. Greenleaf, Filmer mógł 

60 P. Laslett, Introduction, s. 14.
61 R. Filmer, Patriarcha, s. 8.
62 G.J. Schochet, Patriarchalism in Political Thought…, s. 144.
63 Patrz: Joz. I:16–18: „And they answered Joshua, saying, All that thou commandest us we will 

do, and whithersoever thou sendest us, we will go. According as we hearkened unto Moses in all 
things, so will we hearken unto thee: only the Lord thy God be with thee, as he was with Moses. 
Whosoever he be that doth rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words 
in all that thou commandest him, he shall be put to death: only be strong and of a good courage”.

64 R. Filmer, Patriarcha, s. 10.
65 J.W. Allen, Sir Robert Filmer, w: F.J.C. Hearnshaw (red.), The Social and Political Ideas of 

Some English Thinkers of the Augustan Age A.D. 1650–1750: A Series of Lectures Delivered at 
King’s College, University of London During the Session 1927–1928, G.G. Harrap &Company, 
London 1928, s. 43–46.

66 R. Filmer, Patriarcha, s. 11.
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wcale nie odrzucać takiej ewentualności. Współcześni mu antykwaryści, twórcy 
narodowej mitologii, których dokonania z pewnością były mu znane, próbowali 
wytropić wśród potomków Jakuba I ostatniego króla celtyckiego króla Brytanii 
Cadwalladera. Ten zaś miał być potomkiem króla Artura, Brutusa Trojańskie-
go – pierwszego legendarnego króla Wysp, lub Samotesa – wnuka Noego67. 
Można zatem przyjąć, że Filmer milcząco akceptował taką mityczną genealogię. 
Przeczy jednak temu on sam, pisząc, że „cieszymy się następstwem królów od 
czasu Podboju, aż do teraz przez 600 lat”68. Jeśli bowiem przyjąć inaczej, jego 
koncepcja nie byłaby naturalistyczna. Dlatego choć ci, którzy dzierżą władzę, 
nie mają biblijnego rodowodu, to właściwy wzorzec rządu pozostał niezmienny 
od czasów Stworzenia. Filmer, widząc w ten sposób powinowactwo pomiędzy 
władzą ojcowską Adama a ojcowską władzą monarszą, wnioskuje, że chociaż 
ci ostatni nie są naturalnymi ojcami swych poddanych, to sprawują nad nimi 
ojcowską władzę, ponieważ „są uważani za kolejnych spadkobierców swych 
przodków, którzy byli przede wszystkim naturalnymi rodzicami całej ludzkości 
i zastępują ich w ich uprawnieniu do wykonywania najwyższej jurysdykcji”69. 

Wróćmy zatem raz jeszcze do przykładu Nimroda, który władzę zdobył przez 
tyranię i uzurpację70. Na przykładzie tym widać analogię pomiędzy naturalnym 
ojcem i zdobywcą, który co prawda nie daje życia wprost, lecz daruje je tym, 
którzy uznali jego władzę. W obu przypadkach władza przysługuje pierwotnie na 
mocy asymetryczności relacji ojciec – syn, zdobywca – podbity71. Dlatego wszelka 
władza na ziemi pochodzi od władzy ojcowskiej lub jest jej uzurpacją, nie ma 
bowiem innego fundamentu, na którym może się wznosić. „Nawet władza – pisze 
Filmer – którą sam Bóg sprawuje nad rodzajem ludzkim jest władzą ojcowską, 
jest on zarówno naszym Królem, jak i Ojcem”72. Ojcowie rodzin i monarchowie 
byli początkowo jednym, dzierżąc paternum imperium et haereditarium, które 
było zbywalne w drodze dziedziczenia albo zagarniane przez uzurpatora tak 
jak inne dobra. W ten sposób dzisiejsi królowie posiadają ojcowskie imperium 
i dominium za pośrednictwem dziedziczenia, przekazania bądź uzurpacji. 
Bezpośrednie uzasadnienie znajduje Filmer w IV Przykazaniu, gdzie „posłu-
szeństwo wobec królów opisywane jest słowami Czcij ojca swego [Exodus, 

67 W.H. Greenleaf, op. cit., s. 160.
68 R. Filmer, Patriarcha, s. 33.
69 Ibidem, s. 10.
70 Ibidem, s. 8.
71 N. Gładziuk, Druga Babel. Antynomie siedemnastowiecznej angielskiej myśli politycznej, 

Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa 2005, s. 40.
72 R. Filmer, Observations upon Aristotle’s Politics…, s. 284.
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xx, 12], jak gdyby cała władza spoczywała pierwotnie w ojcu”73. Władza 
monarchów wywodzi się więc genetycznie z władzy Adama, którą obdarzył go 
sam Stwórca, a państwo podobne jest do patriarchalnej rodziny, której głową 
jest król, a władza i władza patriarchalna nie są podobne czy analogiczne, lecz 
identyczne, jeśli idzie o źródło i zakres74. „Tak naprawdę – czytamy w Patriar-
sze – nie tylko Adam, ale będący jego sukcesorami patriarchowie mieli, przez 
uprawnienie władzy ojcowskiej, władzę królewską nad swymi dziećmi. Również 
Bellarmin nie ośmiela się temu zaprzeczać. ‘Ci patriarchowie’, mówił, obdarzeni 
byli władzą królewską, o czym świadczą ich czyny’ [De Romano Pontifice ks. x, 
rozdział 2]. Ponieważ tak jak Adam był panem swych dzieci, tak jego dzieci miały 
władzę nad swymi własnymi dziećmi, będąc jednak podporządkowane swemu 
pierwszemu rodzicowi, który jest panem najwyższym nad dziećmi swych dzieci 
we wszystkich pokoleniach, będąc wielkim ojcem swego ludu”75. 

U Filmera nie istnieje zatem różnica pomiędzy społeczeństwem i państwem, 
która jest podstawą wyznawanych przez jego niektórych oponentów teorii 
kontraktualnych76 lub ujmując to precyzyjniej, nie ma społeczeństwa, a tylko 
patriarchalna rodzina, nie ma państwa, a jedynie gospodarstwo domowe władcy, 
jego absolutne dominium77. Odrzuca zatem rozwiniętą w średniowiecznej Anglii 
koncepcję dwóch ciał króla78. „Jeżeli porównamy – pisze – naturalne obowiązki 
ojca z obowiązkami króla stwierdzimy, że są takie same, bez żadnych różnic poza 
tymi wynikającymi z zakresu i zasięgu. Jak ojciec nad jedną rodziną, tak król 
jak ojciec nad wieloma rodzinami troszczy się by zachować, nakarmić, ubrać, 
pouczyć i obronić całą wspólnotę. Jego wojny, jego pokój, jego sądy i wszystkie 
jego akty suwerenności służą tylko temu, by ochronić rozdzielić każdemu pod-
porządkowanemu mu ojcu i jego dzieciom swobód i przywilejów, stąd wszystkie 
obowiązki króla wynikają z jego powszechnej ojcowskiej troski o jego lud”79. 
Król jest zatem ojcem ojców, Którzy, co prawda, sprawują władzę nad swym 
potomstwem, lecz ciągle całkowicie poddani są władzy króla uosabiającego 
najwyższe ojcostwo.

73 R. Filmer, Patriarcha, s. 11–12.
74 L.L. Peck, Kingship, counsel and law in early Stuart Britain, w: J.G.A. Pocock, G.J. Schochet, 

L.G. Schwoerer (red.), The Varieties of British Political Thought, 1500–1800, Cambridge 
University Press, Cambridge 1993, s. 107.

75 R. Filmer, Patriarcha, s. 6–7.
76 G.J. Schochet, Patriarchalism in Political Thought…, s. 149.
77 Z. Rau, Wstęp, s. XXV.
78 Patrz: E.H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, 

przekł. M. Michalski, A. Krawiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
79 R. Filmer, Patriarcha, s. 12.
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tomasz tuLeJSki

SIR ROBERT FILMER. ALONE AGAINST ALL! PART 1

( S u m m a r y )

Sir Robert Filmer was an English political theorist who defended absolutism and the divine right 
of kings criticizing Hobbes, Milton, Grotius, Bellarimine, Suarez and Aristotle. Filmer’s theory 
is founded upon the statement that the government of a family by the father is the true origin and 
model of all government. In the beginning God gave authority to Adam, who had complete control 
over his descendants, even over life and death itself. In his point of view the king is perfectly free 
from all human control, he cannot be bound by the acts of his predecessors, for which he is not 
responsible; nor by his own, for it is impossible that a man should give a law to himself – a law 
must be imposed by another upon the person bound by it. In the Article the Author argues that 
Filmer’s argument is perfect, complete but the last defense of unlimited royal power in the age of 
destruction of natural political authority. 
Keywords: Filmer; absolutism; patriarchalism; divine right of kings 


