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Witra¿ przedstawiaj¹cy angielskich mêczenników reformacji na

pó³nocnej œcianie koœcio³a Our Lady and English Martyrs OLEM

w Cambridge.
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Angielscy mêczennicy reformacji

Œwiêty Edmund Campion, beatyfikowany przez papie¿a Leona XIII

w 1886 roku, kanonizowany przez papie¿a Paw³a VI w 1970 roku.
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Wstêp

Dekretem z dnia 29 grudnia 1886 roku zatwierdzi³ Oj-

ciec Œwiêty z wielk¹ radoœci¹ ca³ego katolickiego œwiata

czeœæ, jak¹ od bardzo dawnych czasów oddawano 54 mê-

czennikom, którzy w Anglii miêdzy 1535 a 1583 rokiem

przelali krew za wiarê. Tym samym, stawiaj¹c b³ogos³a-

wionych tych mêczenników uroczyœcie na o³tarzach,

zachêci³ Ojciec Œwiêty wszystkich wiernych, aby na nich

jako wzór swój siê zapatrywali i uciekali siê do nich

równie w swych duchownych, jak i doczesnych potrze-

bach. Istotnie ca³e ¿ycie, a zw³aszcza mêczeñstwo nowych

tych b³ogos³awionych, to piêkny i wznios³y wzór, ucz¹cy

nas, jak wszystko, nawet krew i ¿ycie, poœwiêciæ trzeba

za Boga i za wiarê, tê najdro¿sz¹ per³ê, do której ¿adne

inne ziemskie dobro przyrównanym byæ nie mo¿e. A nie

bez g³êbszej z pewnoœci¹, opatrzonej myœli, dziœ w³aœnie

Koœció³ œwiêty, nadaj¹c mêczennikom angielskim tytu³

„b³ogos³awionych”, ten wzór przywo³uje nam na pamiêæ.

Walka wiary z niewiar¹, prawdy z fa³szem, trwa i wzma-

ga siê; wrogie Koœcio³owi sekty zast¹pi³y dawne mate-
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rialne tortury innymi mêczarniami, mniej wpadaj¹cymi

w oko, ale bardziej mo¿e niebezpiecznymi dla umys³u

i serca; w niejednym kraju wiernoœæ Koœcio³owi nara¿o-

na na skryte lub jawne przeœladowanie ze strony sekt wol-

nomularskich; nieraz na wiêzienie, wygnanie, ubóstwo

i czasami na œmieræ. Wœród tej walki i cierpieñ z pociech¹

i ufnoœci¹ spogl¹daæ mo¿emy na angielskich mêczenni-

ków; siali oni ze ³zami, lecz dziœ zbieraj¹ z radoœci¹; krew

ich nie posz³a na marne, ale – choæ dopiero po d³ugich

latach – piêkne i bujne owoce wydaje w Anglii zwracaj¹-

cej siê coraz bardziej do katolickiego Koœcio³a. Da Bóg –

i nasze walki i cierpienia nie pójd¹ na marne, je¿eli w wal-

kach tych i w znoszeniu cierpieñ bêdziemy siê starali wstê-

powaæ choæ z daleka w œlady b³ogos³awionych mêczen-

ników angielskich, zapatruj¹c siê na ich gor¹c¹ wiarê,

¿elazn¹ pracê, wytrwa³oœæ w przeciwnoœciach i niczym

nie daj¹c¹ siê z³amaæ ufnoœæ w mi³osierdziu Bo¿ym. I do

nas, do ca³ego katolickiego Koœcio³a, jakby proroczym du-

chem natchniony, wyrzek³ o Anglii: „A ty Anglio, ze krwi

tej mêczeñskiej powstaæ masz, a pró¿n¹ nie bêdzie tak

droga œmieræ dobrych synów twoich, gdy ci Ÿli albo siê

nawróc¹, albo je Bóg wytraci”.

¯ywot ka¿dego z beatyfikowanych mêczenników an-

gielskich jest otwart¹ ksiêg¹, ucz¹c¹ nas najszczytniej-

szych cnót chrzeœcijañskich, zapalaj¹c¹ do wykonania

tych cnót mimo i wbrew wszelkim trudnoœciom i prze-

szkodom. Gdyby przedmiot nie by³ tak obfitym i boga-

tym, radzilibyœmy byli nakreœliæ ¿ywoty wszystkich tych
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œwiêtych angielskich misjonarzy w najpiêkniejszym i naj-

œciœlejszym tego s³owa znaczeniu, bo rozszerzaj¹cych

Ewangeliê nie tylko s³owem, ale i krwi¹. Na razie musimy

siê ograniczyæ, i dlatego rzuciwszy tylko na wstêpie krót-

ki ogólny rys pracy ich i cierpieñ, spróbujemy nastêpnie

nakreœliæ bardziej szczegó³owy obrazek trzech wy³¹cz-

nie z nowo beatyfikowanych, za ¿ycia jedn¹ regu³¹ zako-

nu Towarzystwa Jezusowego ze sob¹ zwi¹zanych mêczen-

ników: b³ogos³awionych Edmunda Campiona, Aleksan-

dra Brianta i Thomasa Cottana. Niechaj b³ogos³awieni ci

mêczennicy racz¹ pob³ogos³awiæ tej drobnej pracy dla

rozszerzenia ich czci przedsiêwziêtej1.

1 W skreœleniu ¿yciorysów b³ogos³awionych mêczenników opieramy

siê na nastêpuj¹cych dzie³ach: Die Martyer und Bekenner der Gesell-

schaft Jesu in England während der Jahre 1580–1681, von A. Kobler SI,

Innsbruck 1886. Rohrbacher: Histoire universelle de l’Eglise catholique,

Paris 1846, t. XXIII, XXIV i XXV. Crétineau–July: Histoire de la Compa-

gnie de Jésus, Paris 1845. Die Jesuitenverfolgung in England, aus dem

Englischen, Mainz 1874, Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae pro-

fessionem militans, auctore R.P. Mathia Tanner SI, Prague 1675. The

troubles of our catholic forefathers related by themselves edited by John

Morris SI, London 1872, 1875, 1877 (trzy serie). The English Martyrs

(bardzo ciekawa i wyczerpuj¹ca praca og³oszona w londyñskim kato-

lickim tygodniku „The Tablet” z 1887 roku. A. Lingard: History of En-

gland, Paris 1826.

Wstêp
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Tomasz More (po lewej) oraz kardyna³ Jan Fisher beatyfikowani

zostali przez papie¿a Leona XIII w 1886 roku, kanonizowani zaœ

w 1935 roku przez papie¿a Piusa XI.
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I
Mêczennicy za Henryka VIII

Z aledwie król angielski Henryk VIII, id¹c za popêdem

namiêtnoœci, wyrzek³ siê prawdziwej wiary, aby móc bez-

karnie odrzuciæ od siebie praw¹ ma³¿onkê, a po³¹czyæ siê

z niegodziw¹ Ann¹ Boleyn i natychmiast, jakby dla dania

nowego dowodu, ¿e rozpusta z okrucieñstwem w parze

chodz¹, ca³a Anglia zaczerwieni³a siê krwi¹ biskupów, ka-

p³anów i wiernych, mêczonych i zabijanych za niez³om-

ne wyznawanie katolickiej wiary. Kto uznaæ nie chcia³, ¿e

król w rzeczach wiary i obyczajów jest nieomylny, ¿e ro-

biæ i postanawiaæ mo¿e co mu siê podoba, ten og³oszony

by³ za wroga pañstwa i jako taki najsro¿ej karany. Zbyt

wielu niestety pochlebców, dworaków, ludzi s³abych lub

z³ych, obawiaj¹c siê bardziej nie³aski królewskiej, ni¿ nie³a-

ski Bo¿ej, podda³o siê w zupe³noœci kaprysom Henryka VIII,

a naœladuj¹c go w grzechach, rabuj¹c wespó³ z nim ko-

œcio³y i klasztory, zmienia³o z dnia na dzieñ, stosownie

do coraz nowych i odmiennych rozporz¹dzeñ królew-

skich, religijne swe przekonania. Ale znalaz³o siê te¿, dziê-
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ki Bogu, niema³o takich, którzy nie chcieli za misê socze-

wicy sprzedaæ swego prawa do szczêœcia wiecznego; po-

szli do wiêzienia, oddali g³owê pod miecz katowski, ale

wiary siê nie zaparli. Na pierwszym miejscu miêdzy tymi

chwalebnymi mêczennikami, którzy œmieræ ponieœli za

panowania Henryka VIII, stoj¹ og³oszeni dziœ b³ogos³a-

wionymi: kardyna³ Jan Fisher, biskup z Rochester; To-

masz More, wielki kanclerz angielski; Ma³gorzata Pole,

hrabina Salisbury, matka kardyna³a Pole; Ryszard Rey-

nolds, cz³onek zakonu œw. Brygidy; X. Jan Haille; osiem-

nastu Kartuzów, a mianowicie: Jan Hougton, Augustyn

Webster, Robert Lawrence, Wilhelm Exmew, Humfried

Middlemore, Sebastian Newdigat, Jan Rochester, Jakub

Walworth, Wilhelm Greenwood, Jan Davy, Robert Salt,

Walter Pierson, Tomasz Green, Tomasz Scryven, Tomasz

Redyng, Tomasz Johnson, Ryszard Bere i Wilhelm Hor-

ne; Franciszkanin Jan Forest; Augustianin Jan Stone; czte-

rech ksiê¿y œwieckich: Tomasz Abel, Edward Powell,

Ryszard Fetherson, Jan Larke i jeden cz³owiek œwiecki:

Herman Gardiner.

Biskup Jan Fisher by³ przez d³ugie lata najwierniej-

szym doradc¹, najzaufañszym powiernikiem królewskim.

Henryk VIII czci³ go i powa¿a³ jak ojca, a razu pewnego

wyzna³ g³oœno, ¿e ¿aden ksi¹¿ê w ca³ej Europie nie mo¿e

siê poszczyciæ biskupem, który w cnotach i nauce zrów-

naæ by siê móg³ z Fisherem. Ale czeœæ ta zmieni³a siê nie-

bawem w najwiêksz¹ nienawiœæ, kiedy na pierwsz¹ wieœæ

o rozwodzie króla z prawowit¹ ma³¿onk¹ Katarzyn¹ Ara-
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goñsk¹, siedemdziesiêciosied-

mioletni biskup, pomny

swych obowi¹zków, wyst¹pi³

z ca³¹ si³¹ i powag¹ przeciw

temu niecnemu zamiarowi.

Rozgniewany Henryk rozka-

za³ uwiêziæ biskupa, a jedno-

czeœnie niemal i z tej¿e samej

przyczyny, wtr¹ci³ do wiêzie-

nia w Tower by³ego kanclerza

Tomasza More, najuczeñszego mo¿e wówczas mê¿a na ca-

³ym œwiecie. Sêdziowie za¿¹dali od obu wiêŸniów uznania

niewa¿noœci ma³¿eñstwa Henryka z Katarzyn¹ Aragoñsk¹,

a zarazem przyznania królowi zupe³nej i najwy¿szej w³a-

dzy, nie tylko w rzeczach doczesnych, ale i duchownych,

odnosz¹cych siê zarówno do wiary, jak i do obyczajów; co

wiêcej, domagali siê, aby to uznanie króla za najwy¿sz¹

g³owê Koœcio³a, stwierdzili uroczyst¹ przysiêg¹, tak zwan¹

przysiêg¹ supremacyjn¹. Sumienie nie dozwala³o zgodziæ

siê na ¿adne z tych ¿¹dañ: „Do czego tylko król – oœwiad-

czyli zgodnie Fisher i More – ma prawo jako œwiecki mo-

narcha, to oddamy mu chêtnie, ale co Bo¿e, Bogu oddaæ

nale¿y”. Na pró¿no More prosi³, aby mu osobiœcie wolno

by³o rozmówiæ siê z królem, spodziewaj¹c siê, ¿e potrafi

go przekonaæ i na lepsz¹ drogê naprowadziæ; Henryk za-

grz¹zn¹wszy w grzechach lêka³ siê ogl¹daæ dawnego swe-

go mistrza, doradcê i przyjaciela, odebra³ mu wszystkie

piastowane godnoœci i skaza³ na wieczne wiêzienie.

Król Henryk VIII

panowa³ w l. 1509–1547.

Mêczennicy za Henryka VIII


