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SEKTY RELIGIJNE W ŚREDNIOWIECZU

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie różnych sekt religijnych, 
które powstały i rozwijały się w okresie szczytowego i schyłkowego średniowie
cza (XIII-XV w.). Pod uwagę zostaną wzięte te ruchy religijne, które dotarły 
na ziemię śląską i znalazły tam swoich zwolenników. Niektóre z nich wywarły 
wielki wpływ na życie Kościoła ówczesnego społeczeństwa i spowodowały sa
moobronę w postaci powołania do życia inkwizycji. Wiele idei, głoszonych 
przez twórców sekt średniowiecznych, zostało przejętych przez wielkich refor
matorów religijnych w XVI stuleciu.

Od początku istnienia Kościoła miało miejsce niebezpieczeństwo rozbijania 
jedności, które przewidział Jezus Chrystus, modląc się w Wieczerniku: „[...] 
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni sta
nowili jedno w nas” (J, 17, 21). W starożytności chrześcijańskiej powstawały 
wielkie herezje, jako wynik usilnej pracy nad określeniami dogmatycznymi, 
które krystalizowały się na soborach powszechnych, odbywanych na Wscho
dzie. W średniowieczu odłamy chrześcijaństwa rodziły się na tle życia społecz- 
no-religijnego. Nowe ruchy łączyła wspólna idea powrotu do ewangelicznych 
zasad w życiu, do naśladowania Chrystusa, kult ubóstwa i dążenia do społecz
nej równości. Część z nich pragnęła zachować łączność z Kościołem i ortodok
sją, słuchając tak słynnych kaznodziejów jak Roberta z Arbrissel czy św. Fran
ciszka z Asyżu, a część znalazła się poza Kościołem, wypowiadając mu nawet 
walkę. Szukano nowych określeń Kościoła -  jako wspólnoty ludu Bożego, sto
sunku do hierarchii i do dóbr materialnych. Rodzące się ruchy religijne podko
pywały istniejące stosunki społeczne i dlatego w ich zwalczaniu angażowały się 
również władze cywilne.

§ 1. Katarzy -  albigensi

Katarzy w znaczeniu dosłownym oznaczali „czystych” i tak po raz pierw
szy zostali nazwani w 1163 r. Sami określali się jako „dobrzy ludzie” lub po 
prostu „chrześcijanie”. Nazywano ich także „albigensami”, od miasta Albi 
w południowej Francji, gdzie znajdowało się ich główne centrum działalno
ści. Przeciwnicy nazywali ich też „manichejczykami” lub „neomanichejczy-



kami”, gdyż głoszona przez nich nauka opierała się na starożytnych prądach 
manichejskich.

Ojczyzną katarów były Bałkany, a ich prekursorem bułgarska sekta bogomi- 
lów. Z Bułgarii i Bośni stopniowo przenikali do Europy Zachodniej. W czasie 
krucjaty krzyżowej w 1143 r. przenieśli się do Kolonii w Nadrenii, a następnie do 
Anglii, Hiszpanii, północnych Włoch i południowej Francji, wokół wspomniane
go miasta Albi, Tuluzy i Carcassonne. Wędrówki apostolskie i surowa asceza 
zjednała im wśród ludności duże powodzenie. Do sekty w Italii należeli głównie 
kupcy i rzemieślnicy. Natomiast w Langwedocji wielu zwolenników pochodziło 
z czołowych rodów feudalnych, jak np. Rajmund VI, książę Tuluzy. Do katarów 
przyłączali się mnisi, a nawet biskupi1. Fascynacja możnych kataryzmem była na 
tyle zrozumiała, że nie dotarła do Langwedocji reforma gregoriańska. Nadal pa
nował tam upadek moralny i panoszyło się przekupstwo, biskupi nie odznaczali 
się gorliwością duszpasterską, a szkoły stały na niskim poziomie. Wśród rycer
stwa pojawiły się nowe wymagania w zakresie życia duchowego i moralnego2.

Nie znamy założyciela sekty, ani określonej daty jej powstania. Pewną struk
turę organizacyjną katarzy otrzymali od bułgarskiego biskupa bogumilców, Ni- 
ketasa, i jego włoskiego ucznia Marka, który działał w południowej Francji. 
W 1167 r. koło Saint-Felix de Caraman odbył się synod, na którym określono 
doktrynę o podziale na doskonałych i zwykłych wierzących. Do ścisłego zacho
wywania wszystkich przepisów sekty zobowiązani byli tylko doskonali. To oni 
tworzyli „gminę świętych”, na czele której stali biskupi i ich współpracownicy: 
starsi i młodsi synowie oraz diakoni. Tworzyli oni swoistą hierarchię. Dzisiaj hi
storycy odrzucają myśl, że między doskonałymi a zwykłymi wiernymi istniała 
różnica klasowa. Wierni bowiem pochodzili ze wszystkich klas, a doskonali wy
konywali wszystkie zawody, łącznie z tkactwem3.

Do katarów wstępowało się przez działanie Ducha Świętego, który dawał 
„poprawę”, a znakiem przyjęcia było uzyskanie przyjęcia błogosławieństwa 
i pocałunku pokoju. Prawdziwym „chrztem Ducha Świętego” było tzw. „conso- 
lamentum”. Udzielano go w duchu pokuty, po odpowiednim okresie postu, 
przez włożenie księgi Biblii na głowę oraz nałożenie rąk współwyznawców 
i specjalną modlitwę zakończoną kilkakrotnym odmówieniem Ojcze nasz. 
Przez przejście „consolamantum” wierzący wchodził w pełni do wspólnoty al- 
bigensów, gdzie otrzymywał pewność zbawienia. W swoim życiu dzień miał wy
pełniać modlitwą -  15 i więcej razy -  czynić pokutę, unikać potraw mięsnych, 
sera i jajek, a mógł spożywać ryby, olej i chleb. Ideałem było nieprzyjmowanie 
pokarmów z wyjątkiem zimnej wody. Kto zmarł w takim stanie, był „Bożym 
męczennikiem”, a jego dusza wprost po śmierci szła do Królestwa Bożego. Do
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1 M.D. Kn ow le s ,  D. O b o l e n s k y ,  Historia Kościoła. T. 2: 600-1500. Warszawa 1988, s. 283.
2 J. C h e 1 i n i, Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu. Warszawa 1996, s. 282.
3Ta mż e .



[3] SEKTY RELIGIJNE W ŚREDNIOWIECZU 23

tych wymagań nie musieli stosować się zwykli wierzący, którym zalecano poku
tę przez ograniczenie się do jednego posiłku dziennie, wyznawanie swojej 
grzeszności, ale bez spowiedzi i częste modlitwy w domu4.

Wiele kontrowersji budziło małżeństwo, uważane przez niektórych za zło. 
Kobietę traktowano jako gorszą część stworzenia. Surowość tych poglądów 
z czasem uległa złagodzeniu i w praktyce małżeństwo zostało uznane, ale tylko 
dla zwykłych wierzących, którzy mogli też posiadać własność prywatną, a przed 
śmiercią musieli przyjąć „consolamentum”.

Nauka katarów była oparta o dualizm. Szatan -  „Bóg Starego Testamentu” 
-  stworzył świat materialny i ujarzmił pod swoje panowanie „dusze czyste”. 
Przeciwstawiano mu „Boga Nowego Testamentu” -  „Boga dobra”, który celem 
zbawienia duchów upadłych wysyłał na świat Chrystusa „dobrego Anioła”, aby 
pouczył swoich braci, „dusze czyste”, o wiecznej ojczyźnie. Chrystus przyszedł 
na świat w ciele eterycznym. Matka Boża była pozornie niewiastą, a w rzeczy
wistości aniołem, z którego (przez ucho) zrodził się Jezus. Jego męka była bez
użyteczna, bowiem odkupienie polegające na pouczaniu jak się wyzwalać, do
konało się przez samo wstąpienie do sekty katarów i całkowite wyrzeczenie się 
świata. Główną ideą katarów było powstrzymanie się od materii5.

Katarzy odrzucali sakramenty święte, zwłaszcza Najświętszy Sakrament. Po
zdrawiali się formułami religijnymi, jak „Panie, niech Bóg was wspomaga”, na 
co odpowiadano: „Panie, niech Bóg was błogosławi”. W stosunku do Kościoła 
katolickiego pałali nienawiścią, wypowiadając wojnę wszystkiemu co katolic
kie, a zwłaszcza biskupom, duchownym, kościołom i klasztorom. Sekta usiło
wała stworzyć „Antykościół”. Było paradoksem, że katarzy -  działający przede 
wszystkim w świecie laickim -  spowodowali w Kościele rozwój apostolstwa 
świeckich, szczególnie w postaci bractw i różnych stowarzyszeń, a także dusz
pasterstwa parafialnego6.

Głoszone przez albigensów zasady były groźne dla całego społeczeństwa 
średniowiecznego i prowadziły do jego rozkładu. Dla państwa niebezpiecznym 
było odrzucenie przysięgi i służby wojskowej. Kościół więc i państwo wypowie
działo wojnę sekcie w postaci wyprawy krzyżowej, która otrzymała takie same 
przywileje odpustowe jak wyprawa do Ziemi Świętej dla uwolnienia Grobu 
Pańskiego. Sobór Laterański IV w 1215 r. odebrał przywódcy katarów Raj
mundowi VI hrabstwo Tuluzy na rzecz Szymona de Montfort. Pozostawił jedy
nie dawnej rodzinie hrabiów Tuluzy wiano żony Rajmunda i posiadłości nie 
podbite przez krzyżowców, mianowicie ziemi Prowansji zachowane dla jego sy
na, jeśli on po dojściu do pełnoletności okaże się ich godny7.

4 M. B a n a s z a k ,  Historia Kościoła katolickiego. T. 2. Warszawa 1987, s. 166.
5 J. U m i ń s k i, Historia Kościoła. T. 1. Opole 1959, s. 468.
6 B. K u m o r ,  Historia Kościoła. Cz. 3. Lublin 1976, s. 179.
7 Zob. R. Neli i, Zycie codzienne katarów w Langwedocji w X III wieku. Warszawa 1979.
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Papież Innocenty III dla nawracania katarów wysłał swoich legatów, któ
rych sekciarze nie przyjmowali, a nawet jednego z nich, Piotra z Castelnau, za
mordowali. Do katarów skierował się też św. Dominik, który spostrzegł, że kto 
chce ich nawracać, winien czynić to w duchu ubóstwa. Poprzez działalność 
mnichów żebrzących, a także dzięki krucjacie, dość szybko uporano się z kata- 
ryzmem8. Resztki albigensów zaczęto usuwać poprzez organizowane trybunały 
inkwizycyjne.

§ 2. Waldensi

Niezależnie od katarów w południowej Francji rozwinął się ruch laików ja
ko „wspólnoty biednych i potrzebujących. Otrzymał on nazwę „ubogich 
Lyonu”, a później waldensów, od nazwiska założyciela Piotra Waldo (Valdesa). 
Był on bogatym kupcem lyońskim, który nawrócił się ok. 1170 r. i stał się czło
wiekiem bardzo pobożnym. Rozczytując się w Biblii, polecił przetłumaczyć dla 
siebie na język prowansalski księgi Nowego Testamentu i niektóre Starego Testa
mentu. W 1173 r. pod wpływem lektury Pisma świętego i rzekomo Legendy
0 świętym Aleksym , przejęty ideałem „vitae apostolicae”, opuścił dom i żonę, 
której przekazał część majątku, pamiętając także o córkach. Podczas głodu 
w okolicy Lyonu rozdał pozostałą część majętności ubogim, pragnąc w pełni 
zastosować się do wskazań Jezusa Chrystusa9. Tak więc fascynacja ubóstwa
1 tęsknota za pierwotnym, ubogim Kościołem stanęły u początków waldensów, 
kształtując ich pobożność i dobroczynność.

Ogołocony z dóbr materialnych, Waldo stał się wędrownym kaznodzieją 
i gromadził wokół siebie uczniów, tworząc wspólnotę „ubogich ewangelistów”. 
Jego uczniowie gorliwie go naśladowali, a on na wzór Chrystusa wysyłał ich po 
dwóch, by głosili kazania na placach i w domach.

W 1179 r. Waldo, pragnąc zdobyć aprobatę dla swojej apostolskiej działal
ności, wraz z uczniami pojawił się na Soborze Laterańskim III. W roku następ
nym złożył przygotowane przez ojców soborowych dla niego wyznanie wiary, 
w którym w szczególny sposób podkreślono prawdę o rzeczywistym człowie
czeństwie Chrystusa: „Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który narodził się z Dzie
wicy Maryi przez prawdziwe ludzkie zrodzenie; i który jadł i pił i spał; zmęczo
ny drogą -  odpoczywał; i prawdziwie wycierpiał swoją mękę w ciele i umarł 
prawdziwą śmiercią swojego ciała”. Opracowane Credo omawiało sakramenty 
święte, podkreślało, że „szatan stał się zły nie na mocy Bożego stworzenia, lecz 
swojej własnej woli”. W zakończeniu umieszczono znamienne stwierdzenie: 
„absolutnie nie potępiamy spożywania mięsa”10.

8 J. C h e 1 i n i, Dzieje religijności..., s. 208.
9M. B a n a s z a k ,  Historia Kościoła katolickiego, t. 2, s. 166-167.
10 G. Ryś,  Inkwizycja. Kraków 1997, s. 44-45.
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Działalność kaznodziejską „bracia i siostry” rozwijali w arcybiskupstwie 
lyońskim. Jako „doskonali” składali oni śluby ubóstwa, bezżeństwa i posłu
szeństwa. Arcybiskup lyoński miał zastrzeżenia, że czynią to bez należytego 
przygotowania i aprobaty kościelnej. Z tego też względu zabronił im działalno
ści i wydalił ze swojej archidiecezji. Waldo odwołał się wówczas do papieża 
Aleksandra III11, który potwierdzi! obowiązek zwracania się do ordynariuszy, 
którzy po zbadaniu kwalifikacji osób na kaznodziejów pokutnych, mieli wyda
wać pozwolenia na głoszenie kazań. Papież pochwalił Waldo za jego propago
wanie ideału ubóstwa, zabronił jednak głoszenia wszelkich nauk o wierze. Jed
nak waldensi nie zastosowali się do decyzji życzliwego im papieża Aleksandra 
III i nadal głosili kazania bez pozwoleń, atakując w nich duchowieństwo, wy
rzucając mu różne wykroczenia. W takiej sytuacji papież Lucjusz III na syno
dzie w Weronie w 1184 r. ekskomunikował ich na równi z innymi sekciarzami, 
jak katarzy i zwolennicy Arnolda z Brescii12.

Nie zwracając uwagi na wyklęcie z Kościoła, waldensi nadal nauczali w ukry
ciu, zyskując wielu sympatyków zwłaszcza wśród najbiedniejszych. Wkrótce roz
bili się na dwie grupy. Waldensi francuscy skupili się w Langwedocji, Prowansji 
i Delfinacie. Mimo krytycznego nastawienia do duchowieństwa katolickiego 
i kierowania się w życiu tylko Ewangelią, jako jedynym źródłem prawa, zachowa
li pewną więź z Kościołem, a ich wyznawcy nadal uczestniczyli w katolickich ob
rzędach kościelnych. Byli też zdecydowani przeciwnikami katarów. Natomiast 
waldensi włoscy weszli na drogę otwartej schizmy i znaleźli się pod wpływem na
uki katarów. Odrzucili Tradycję Kościoła i jego władzę nauczania, przyjmując Bi
blię za jedyny autorytet i źródło Objawienia. Odrzucili naukę o czyśćcu, modli
twę za zmarłych, Msze żałobne, odpusty, przysięgę, karę śmierci, służbę wojsko
wą. Z sakramentów przyjmowali tylko chrzest, Eucharystię i pokutę13. Po 1218 r. 
przyjęli przekonanie, że każdy doskonały człowiek może konsekrować hostię. 
Można ich uważać za prekursorów XVI-wiecznych ruchów protestanckich, cho
ciaż sam Waldo więcej miał wspólnego ze św. Franciszkiem z Asyżu, niż z Marci
nem Lutrem, czy Janem Kalwinem14. Zwalczając hierarchię kościelną, powołali 
do istnienia własną, składającą się z biskupów, kapłanów i diakonów15. Sam Wal
do był uważany za „najwyższego przełożonego i arcykałana”.

Waldensi działali w całej Europie Środkowej, a najbardziej rozwinęli się 
w Lombardii, gdzie nawiązywali do dawnego „ruchu ubogich”. Łącząc w sobie

11 J. C h e 1 i n i, Dzieje religijności..., s. 280.
12 Cz. B a r t n i k ,  Arnold z Brescii. W: Encyklopedia Katolicka. T. 1. Lublin 1973, szp. 

945-946.
13 B. K u m o r, J. S a w i c k i, Sekty religijne. W: Historia Kościoła w Polsce. Red. B. K u m o r, 

Z. O b e r  ty ńs ki. T. 1, cz. 1. Poznań-Warszawa 1974, s. 259.
14 G. Ryś, Inkwizycja, s. 45.
15 J. D r a b i n a ,  Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w średniowiecznej Polsce i na L i

twie i ich koegzystencja. Kraków 1994, s. 86.
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wszystkie cechy charakterystyczne popularnych sekt średniowiecznych, byli 
prześladowani, a jednak jako „nowy Kościół” przetrwali do naszych czasów16.

§ 3. Beginki i begardzi

Reforma gregoriańska, dążąca do zbliżenia chrześcijan do życia apostol
skiego, objęła również kobiety. W końcu XII w. w rozwijających się miastach 
zaczęły powstawać wspólnoty niewiast, pragnących pogłębienia życia religijne
go bez składania uroczystych, wieczystych ślubów zakonnych. Te „kobiety reli
gijne” dążyły do realizacji rad ewangelicznych, pozostając w świecie. Pewne 
znaczenie posiadał też fakt, że w środowiskach miejskich istniała duża przewa
ga liczebna kobiet, spowodowana masowym udziałem mężczyzn w wyprawach 
krzyżowych. Prezentowany ruch był też wyrazem wzrostu znaczenia laikatu 
w życiu Kościoła średniowiecznego17.

Wspólnoty kobiece otrzymały nazwę beginek, pochodzącą od starofrancu
skiego wyrazu „bege”, oznaczającego szary kolor sukien z surowego płótna. 
Nazwę łączono też z imieniem św. Begi z VII stulecia lub Lamberta le Beque, 
zmarłego w 1177 r., którego uważano za jednego z pierwszych twórców wspól
noty beginek. Być może, że nazwa pochodzi od anglosaskiego słowa „begg- 
gen” -  modlić się. Początkowo ruch beginek był spontaniczny i nie był ujęty 
w ramy organizacyjne. Wiązał się on z wieloma osobami, które do końca XII 
w. skupiały wokół siebie grupy pierwszych kobiet, pracujących i oddających się 
modlitwie. Mieszkały one u rodziców lub w domkach wznoszonych wokół ka
plicy czy kościoła, w którym gromadziły się na wspólną modlitwę i zazwyczaj 
pracowały w pobliskich szpitalach, a także opiekowały się chorymi w domach, 
zajmowały się wychowaniem dziewcząt i grzebaniem zmarłych. Utrzymywały 
się też z tkactwa, a także z wyrobu koronek.

W początkach XIII w. luźne wspólnoty beginek zaczęły przekształcać się 
w stowarzyszenia religijne. Np. w Niderlandach było niekiedy aż 1000 kobiet 
(„mulieres religiosae”) w jednym osiedlu18. Przeszkodą w rozwoju ruchu był za
kaz Soboru Laterańskiego IV z 1215 r. wprowadzania nowych form życia zakon
nego. Wówczas w obronie wspólnot niederlandzkich stanął Jakub z Vitiy19, który 
w 1216 r. uzyskał od papieża Honoriusza III aprobatę wspólnego życia poboż
nych niewiast w diecezji Liege, w całej Francji i w cesarstwie. W 1233 r. papież 
Grzegorz IX bullą Gloriam virginalem przyśpieszył ujęcie całego ruchu w pewne 
formy instytucjonalne. Kandydatki odbywały nowicjat, trwający 1-2 lata, następ
nie składały przed spowiednikiem prywatne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeń

16 M. B a n a s z a k, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, s. 167.
17 U. B o r k o w s k a ,  Beginki i begardzi. W: Encyklopedia Katolicka. T. 2. Lublin 1976, szp. 177.
18 M. B a n a s z a  k, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, s. 250.
19 Zob. J. B azy  d ło, Jakub z Yitry. W: Encyklopedia Katolicka. T. 7. Lublin 1997, szp. 729.



stwa statutom oraz przełożonej. Zachowały jednak prawo wystąpienia w każdej 
chwili ze wspólnoty. Statuty nakazywały udział w codziennej Mszy św., wspólnej 
modlitwie, w praktykach wspólnej pokuty oraz odprawiania spowiedzi co dwa ty
godnie i przyjmowania Komunii św. w większe uroczystości kościelne. Z czasem 
przepisy coraz bardziej drobiazgowo ustalały dzienny porządek życia beginek, 
a ich duchowość charakteryzowała się nabożeństwem do tajemnicy Człowie
czeństwa Chrystusa, pobożnością Eucharystyczną i mistyką zaślubin.

Beginki rozwijały się bardzo szybko. Początkowo rekrutowały się przede 
wszystkim ze stanu rycerskiego i mieszczańskiego. Pod koniec XIII w. następo
wała demokratyzacja ruchu i stopniowe przekształcenie się konwentów w ro
dzaj przytułków dla ubogich kobiet. Obok beginek zamkniętych w konwentach 
utrzymywała się forma beginek żyjących w świecie pojedynczo, osiadłych lub 
wędrownych.

W pierwszym okresie istnienia beginki pozostawały pod wpływem ducho
wości cystersów. Po rozpowszechnieniu się zakonów mendykanckich dostały 
się pod ich opiekę. Wiele konwentów przyjmowało tercjarstwo franciszkańskie 
lub dominikańskie.

Beginki rozwijały się we Flandrii, Francji, Szwajcarii i w Niemczech, gdzie 
w samej Kolonii liczono ok. 170 konwentów. Na ziemiach polskich pierwsze 
domy beginek pojawiły się już w 2 połowie XIII w. Najbardziej popularne były 
na Śląsku, gdzie zasadniczo rekrutowały się z biedniejszych warstw ludności, 
chociaż były też niewiasty z bogatszych rodzin20.

Begardzi byli miejskimi wspólnotami religijnymi mężczyzn, zajmujących się 
rzemiosłem, najczęściej tkactwem. Pierwsze wspólnoty begardów zawiązały się 
w Brugii w połowie XIII stulecia. Ruch rozszerzył się następnie na Niderlandy, 
Francję, Austrię, Niemcy i Polskę. Tworzyli oni konwenty z mistrzem na czele. 
Praktyki religijne mieli podobne do beginek, lecz zamiast modlitwy brewiarzo
wej odmawiali określoną liczbę Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Oddawali się 
działalności charytatywnej i pokucie. Byli zobowiązani do zachowania tajemni
cy o sposobie życia we wspólnotach. Praktyka ubóstwa była zróżnicowana 
w poszczególnych konwentach: od zrzeczenia się całkowicie prywatnej własno
ści do jej zachowania21.

Ze względu na brak teologicznego przygotowania wspólnoty beginek i be
gardów były podatne na wpływy herezji ludowych i ewangeliczny radykalizm. 
Przejawiało się to w głoszonych kazaniach, dlatego w obawie o propagowa
nie błędów objęto begardów postanowieniem synodu w Trewirze z 1277 r., iż 
nie wolno ludziom bez teologicznego wykształcenia oddawać się pracy ka
znodziejskiej.
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20 B. Ku m o r, W. S a w i c k i, Sekty religijne..., s. 260.
21 M. B a n a s z a k, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, s. 250.
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W 1290 r. doszło do uwięzienia begardów i beginek w Bazylei i w Kolonii. 
W 1306 r. arcybiskup koloński Henryk potępił ich za głoszenie błędów, iż: 1) 
Bóg umniejszył się przez Chrystusowe przyjęcie ciała w tajemnicy Wcielenia; 
2) Małżeństwo jest grzechem; 3) Człowiek pozostaje w całkowitej niezależno
ści od jakichkolwiek praw.

Papież Klemens V na Soborze w Vienne w 1311 r. potępił zdecydowanie ru
chy begardów i beginek, nakazując rozwiązanie wszystkich wspólnot i w ten 
sposób stworzył podstawy do wszczęcia przeciw nim postępowania inkwizycyj- 
nego. Zarzucano im, iż: 1) uważają, że człowiek w tym życiu może osiągnąć 
stan bezgrzeszności, w którym człowiek jednoczy się z Bogiem, osiąga boskość, 
staje się Bogiem;

2) odrzucają posty, modlitwę, posłuszeństwo wszelkiej władzy, bo „gdzie 
duch Pański, tam wolność”;

3) w sferze etycznej uważają pocałunek kobiety, do którego natura nie skła
nia, za grzech śmiertelny, natomiast akt cielesny, do którego natura skłania, 
nie jest grzechem22.

Ponadto begardzi i beginki faktycznie odrzucali Chrystusa, Jego Ofiarę na 
Krzyżu, a także posłannictwo Maryi i świętych. W ten sposób wywyższając czło
wieka, jednocześnie poniżali Chrystusa, odmawiając wartości Jego Wcielenia23.

Wiele oskarżeń skierowanych przeciwko begardom i beginkom było nieuza
sadnionych, dlatego papież Jan XXII w 1318 r. wziął ich w opiekę, potępiając 
jedynie beginki, które prowadziły życie wędrowne. Nakazał pozostawienie pra
wowiernych beginek w ich dotychczasowym stanie i wystosował do niektórych 
biskupów ostre napomnienie za zbyt rygorystyczne wcielanie w życie postano
wień viennieńskich.

Ponowne nasilenie oskarżeń przeciwko begardom i beginkom nastąpiło w 2 
połowie XIV stulecia. Papież Urban V w 1365 r. wydał bullę przeciwko begar
dom we Francji, następnie w Niemczech. Natomiast papież Grzegorz XII 
stwierdzał, że istnieją begardzi i beginki, którzy ze strachu przed inkwizytora
mi zbiegli z Hesji, Turyngii i Saksonii oraz z innych krajów niemieckich na 
Śląsk, a zwłaszcza do Wrocławia. Polecił przeto w 1371 r. inkwizytatorom wy
konanie zarządzenia cesarza Karola IV, zgodnie z którym domy beginek i be
gardów miały ulec konfiskacie. Akcja inkwizycyjna, likwidacja placówek, przej
ście dużej ilości beginek do trzecich zakonów tercjarskich w XV w. -  spowodo
wało znaczne osłabienie ruchu begińskiego, upadek jego znaczenia i popular
ności24. Niektóre wspólnoty przekształciły się w mniej lub więcej regularne

22 R. K i e r s n o w s k i, Życie codzienne na Śląsku w wieJ<ach średnich. Warszawa 1977, s. 149.
23 D. L a p i s ,  B. L a p i s ,  Beginki w Polsce w X1II-X1V wieku. Kwartalnik Historyczny. 

R. 79: 1972, nr 3, s. 536.
24 R K i e l a r ,  Traktat przeciw beghardom Hemyka Hevrer. Studia Theologica Varsaviensia. 

R. 8: 1970, nr 2, s. 240.
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kongregacje zakonne, np. siostry szare, czarne, błękitne, szpitalne, nauczające. 
W Niderlandach Północnych zniknęły w XVI w. podczas nasilenia reformacyj- 
nego, we Francji zlikwidowała je rewolucja francuska, w Niemczech przetrwały 
do XX w., a do dzisiaj istnieją w Belgii25.

§ 4. Biczownicy

Ruch biczowników zrodził się na tle przeżywania męki Chrystusa, powiąza
nego z zapotrzebowaniem na formy uwalniającej od grzechu ascezy i pokuty. 
Powstał we Włoszech w atmosferze klęsk żywiołowych, które -  według Joachi
ma z Fiore26 -  miały poprzedzać nadejście nowej ery pokoju i ładu społeczne
go. Do oddalenia tych nieszczęść eremici na czele z Romario Fassani głosili 
potrzebę pokuty, przypisując sobie rolę nowych proroków, „prostujących drogi 
Pańskie” na wzór św. Jana Chrzciciela. Pierwsza procesja biczowników miała 
miejsce w Perugii w 1260 r. Stamtąd biczownicy wyruszyli procesjonalnie od 
miasta do miasta, smagając się biczami po obnażonych plecach, wśród śpiewu 
psalmów i pieśni pokutnych. We Włoszech ruch flagellanów miał wydźwięk po
zytywny, powodując oblężenie konfesjonałów, jednanie się zwaśnionych i wy
nagradzanie krzywd27.

Nieco inny charakter przybrał ruch biczowników w Austrii, Niemczech, 
Czechach i w Polsce, gdzie rozwinął się przede wszystkim na podłożu wyjątko
wo intensywnego kultu cierpiącego Chrystusa, którego naśladowanie prowa
dziło do granic patologii. I tak na pamiątkę lat życia Chrystusa każdy uczestnik 
procesji musiał uczestniczyć w niej 33 i pół dnia, biczować się o godzinie 600 ra
no i 300 po południu, praktykując w czasie procesji nawiedzenie kościołów ze 
śpiewem pieśni pokutnych. Zdarzało się, że sami sfanatyzowani przywódcy ru
chu udzielali uczestnikom rozgrzeszenia, odrzucając posługę kapłanów28.

Druga fala biczowników zrodziła się w latach 1348-1349, jako ruch wzmo
żonej pobożności wywołanej grasującą epidemią czarnej śmierci, która zdzie
siątkowała ludność Europy. Klęska ta wywarła na współczesnych silne wraże
nie, a paniczny lęk przed śmiercią objawił się w atmosferze stałego, codzienne
go zagrożenia, niepewności wiecznego zbawienia i przeświadczenia o działaniu 
uosobionej siły zła interweniującego bezpośrednio w sprawy ludzkiego życia29. 
Flagellani wyruszyli i tym razem z Włoch dwiema trasami: przez Francję do 
Niderlandów i Anglii oraz przez Węgry i Austrię do Polski, Czech, Śląska

25 U. B o r k o w s k a ,  Beginki i begardzi, szp. 178.
26 J. Z b  i c i a k, Joachim z Fiore. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin 2000, szp. 28-29.
27 H. W oj tyska ,  Biczownicy. W: Encyklopedia Katolicka. T. 2. Lublin 1979, szp. 518.
28 J. K o p e ć ,  Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności polskiej. W: Męka Chrystusa wczo

raj i dziś. Red. H.D. W oj t yska ,  J.J. K o p e ć .  Lublin 1981, s. 50.
29 J. K ł o c z o w s k i ,  Wspólnoty chrześcijańskie. Kraków 1964, s. 375-380.
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i Niemiec. W czeskich i niemieckich pieśniach pokutnych wyrażane było prze
konanie o zbawczej mocy biczowania, które w łączności z cierpieniem Chrystu
sa miałó moc odpuszczenia grzechów. Ruch wzbogacił się też o elementy me
sjańskie dzięki podawanym z rąk do rąk odpisom listu, który rzekomo miał 
spaść z nieba na ołtarz św. Piotra w Jerozolimie. W liście tym Bóg miał nakazy
wać czynienie pokuty dla ocalenia chrześcijaństwa30.

Omawiając problem publicznego biczowania należy zauważyć, że Kościół 
pozwalał na stosowanie pokuty w postaci biczowania, ale pod specjalną opieką 
spowiednika. Ponadto biczowanie jako praktyka pokutna była nakazana nawet 
regułą w niektóre dni w niektórych zgromadzeniach zakonnych31.

§ 5. Wiklefizm

Wymienione wyżej sekty religijne starały się odrodzić rzekomo czyste i pier
wotne chrześcijaństwo. Pod koniec XIV w. pojawiła się w Anglii sekta, mająca 
znamiona herezji, podkopująca istotę Kościoła. Kierunek ten otrzymał nazwę 
wiklefizmu, a jego twórcą był uczony teolog Jan Wiklef. Jako duchowny był on 
jednym z najpopularniejszych profesorów uniwersytetu w Oksfordzie. Często 
przebywał na dworze królewskim, będąc doradcą i sekretarzem Jana z Gaunt, 
księcia Lancasteru, syna Edwarda III, a ojca Henryka IV. W 1372 r. dzięki pro
tekcji dworu królewskiego otrzymał katedrę teologii w uniwersytecie w Oks
fordzie i bogate probostwo w Lutterworth, a także kilka innych dobrze uposa
żonych beneficjów32.

Wiklef nie przejawiał wielkiej oryginalności swoich poglądów. W dziełach 
teologicznych był pod dużym wpływem waldensów, a w dziedzinie polityki ko
ścielnej przyjął pewne poglądy Marsyliusza oraz Ockhama i jego szkoły. Począt
kowo jego poglądy były zgodne z nauką Kościoła. Za obszerne komentarze do 
Biblii uzyskał tytuł „doktora ewangelicznego”. Większy wpływ wywarły jego roz
prawy o Kościele, władzy duchownej i świeckiej, o urzędzie królewskim. Mając 
protekcję króla angielskiego, czuł bezkarność w konflikcie z Kościołem, wywoła
nym jego pismami. Uległ też wrogości Anglików wobec papieży awiniońskich, 
będących pod wpływem Francji, która wypędziła ich z dawnych posiadłości na 
kontynencie. Bliski mu też był spór między Stolicą Apostolską a królem Edwar
dem III angielskim, który nie chciał uiszczać opłat należnych papiestwu33.

W dziele pt.: De dominio dm no  Wiklef usiłował określić charakter władzy, 
utrzymując, że jedynie Bóg jest Panem, który rządzi światem w sposób absolut

30 J .J. K o p e ć ,  Nurt pasyjny..., s. 50-51.
31 K. G ó rs k i ,  Zycie wewnętrzne i religijność społeczna. W: Historia Kościoła w Polsce. Red.

B. K u m o r ,  Z. O b e r t y ń s k i .  T. 1, cz. 1. Poznań-Warszawa 1974, s. 155.
32 J. C h e 1 i n i, Dzieje religijności..., s. 412.
33 J. U m i ń s k i, Historia Kościoła, t. 1, s. 566.
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ny i od Niego pochodzi wszelkie dobro. Człowiek zawdzięcza Bogu swoje za
sługi, które pomagają mu uzyskać zbawienie, będące darem Stwórcy. W ten 
sposób uczony angielski zmierzał pośrednio do odrzucenia roli sakramentów 
świętych. W drugim dziele pt.: De civili dominio twierdził, że grzech wywołał 
konieczność ustanowienia prawa cywilnego. Bez grzechu -  pisał -  wystarczyło
by prawo ewangeliczne. Wniosek był prosty: we wszystkim trzeba zachować 
posłuszeństwo wobec władzy. Decyzje Kościoła i papieża wymagają „zgody 
Boga”. W następnej książce pt.: De veritate scripturae sacrae utrzymywał, że Pi
smo święte jest dość przejrzyste, aby je zrozumieć bez komentarza. Biblia służy 
jako jedyna podstawa dla całego Kościoła. W jej świetle należy osądzać staro
żytnych Ojców Kościoła i wszystkie decyzje papieskie. W tym wypadku profe
sor oksfordzki był prekursorem wielkich reformatorów Kościoła w XVI stule
ciu. Do Pisma świętego -  twierdził -  niczego nie należy dodawać, a wierni mają 
je czytać bez interpretacji Kościoła. Dlatego odrzucał Magisterium Kościoła 
i wszelki rozwój wiary (dogmatów). Polecał, a nawet żądał, aby Biblię czytano 
na nabożeństwach, odprawianych w języku angielskim. Jego sekretarz Purvey 
po raz pierwszy przełożył całą Biblię na język angielski. Przekład ten był mier
ny, mało dokładny, ale odniósł duży sukces, był bowiem potrzebny34.

Wiklef w wielkim dziele pt.: Trialogus uznał Kościół za społeczność wybra
nych, okazując się krańcowym predestynacjanistą. Twierdził, iż nie ma pewno
ści, czy panujący papież jest predestynowany, jako autorytet liczy się tylko wte- 
dy, gdy jego orzeczenia zgodne są z Biblią. Zbawienie zapewnia jedynie łaska 
przeznaczenia. Duchowni nie są koniecznymi pośrednikami między Bogiem 
i ludźmi, bowiem pomiędzy laikatem a klerem istnieje różność. Nauka ta do
prowadziła do odrzucenia widzialności Kościoła oraz całej jego strony ze
wnętrznej, obrzędowej, wraz ze zniesieniem kapłaństwa sakramentalnego 
i podniesienia świeckich do rangi kapłaństwa powszechnego.

Wiklef zakwestionował też ortodoksyjną naukę o Eucharystii i w rezultacie 
odrzucił Przeistoczenie oraz rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. 
Twierdził, że Chrystus jest tylko w postaciach chleba i wina obecny duchowo, 
a gdy Eucharystię przyjmują ludzie niegodni, to w ogóle Go w Niej nie ma. To 
prowadziło konsekwentnie do zwalczania kultu Eucharystycznego35.

Teolog angielski dotknął w swoich pismach także problemu dóbr docze
snych, Twierdził, że tylko ci, którzy znajdują się w stanie łaski, mają prawdziwe 
moralne prawo posiadania. Chrześcijanie, a przede wszystkim duchowni, po
winni przestrzegać ewangelicznego prawa ubóstwa. Hierarchia kościelna 
w ogóle nie może posiadać dóbr doczesnych, a władza świecka ma prawo, kie
dy zajdzie konieczność, dobra te konfiskować. Pod wpływem nauki Wiklefa

34 M. B a n a sz ak ,  Historia Kościoła katolickiego, t. 2, s. 249.
35 M.D. K n o w i e s e ,  D. O b o l e n s k y , Historia Kościoła, t. 2, s. 348.



32 KS. JÓZEF MANDZIUK [12]

wybuchło nawet powstanie chłopów i pospólstwa miejskiego, które ostudziło 
sympatię dworu angielskiego do jego osoby. Podczas tego powstania doszło do 
zamordowania arcybiskupa Sudbury. Sam Wiklef zorganizował grupę „ubo
gich księży’’, którzy wędrując po okolicy, wygłaszali kazania do ludu. Zwano 
ich „lollardami” („siewcami kąkolu”). Byli to najczęściej studenci z Oksfordu.

Twierdzenia Wiklefa wywołały żywe kontrowersje. Już w 1377 r. został on 
oskarżony przed papieżem Grzegorzem XI, na którego polecenie został we
zwany przez biskupów do katedry św. Pawła w Londynie, aby przedstawił swo
je tezy, które wówczas jeszcze nie godziły w katolickie prawdy wiary. Po części 
dzięki protekcji królewskiej nie wydano na niego wyroku, lecz on sam w roku 
następnym wycofał się z życia publicznego i poświęcił się twórczości teolo
gicznej36. Zmarł w 1384 r. w wiejskiej posiadłości w Lutterworth. Pod koniec 
życia został oskarżony o popieranie ruchów społecznych. W 1382 r. na syno
dzie londyńskim potępiono z jego nauki 24 twierdzenia, a przy pomocy wła
dzy królewskiej zmuszono jego zwolenników w Oksfordzie do milczenia lub 
ich wypędzono. Jednak sam Wiklef zmarł w łączności z Kościołem i ekskomu
nika go nie dotknęła.

Nowy arcybiskup Canberbury, Courtenay, osobiście podjął dochodzenia 
przeciw Wiklefowi po jego śmierci. Na synodzie prowincjonalnym w 1397 r. 
potępiono 18 zdań z jego dzieła Tńalogus. Gwałtownie atakowali tezy profeso
ra oksfordzkiego mendykanci, którzy początkowo byli mu przychylni. Niemiec
ki teolog, Jan Hubner, do 24 tez potępionych w 1382 r. dodał jeszcze 21 błęd
nych twierdzeń. Arcybiskup z Canturbury w 1411 r. podczas wizytacji uniwer
sytetu w Oksfordzie sporządził listę aż 267 błędnych zdań z dzieł Wiklefa 
i przesłał je do Rzymu. Dwa lata później antypapież Jan XXIII ogłosił bullę, 
w której potępił pisma Wiklefa i dodał ostrzeżenie, że kto będzie propagował 
jego błędną naukę, stanie przed trybunałem w przeciągu 9 miesięcy37.

Błędy Jana Wiklefa podniesiono na Soborze w Konstancji i potępiono 45 
zdań z jego pism teologicznych. Na podstawie dekretu O sposobie postępowania 
przeciw heretykom, zatwierdzonego w 1400 r. przez parlament angielski, wyjęto 
z grobu zwłoki Wiklefa i spalono. Jednak jego nauka wywarła wielki wpływ na 
poglądy Jana Husa w Czechach i wielu reformatorów w XVI stuleciu.

§ 6. Husytyzm

Jednym z prekursorów husytyzmu był Konrad Waldhausen, augustianin au
striacki, przebywający w latach 1358-1359 w Litomierzycach i w Pradze. Jego 
działalność była związana z reformistycznym ruchem opozycji, istniejącej w cze

36 J. C h e 1 i n i, Dzieje religijności..., s. 412.
37 M. B a n a s z a k, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, s. 249.
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skim Kościele w XIV w. Sprowadzony przez cesarza Karola IV, prowadził walkę
0 naprawę moralną społeczeństwa czeskiego. W kazaniach, wygłaszanych w ję
zyku niemieckim, walczył z przejawami kryzysu życia monastycznego. Potrafił 
pozyskać wielkie rzesze czeskich słuchaczy. Jednak w jego pismach nie spotyka
my elementów antyhierarchicznych, gdyż on był przekonany, że Kościół sam 
naprawi istniejące zło i podniesie obyczaje wśród duchowieństwa diecezjalnego
1 zakonnego. Jego postulaty, odnośnie odnowy życia kleru, dotyczyły:

1) Odrzucania zwyczaju przyjmowania za pieniądze dzieci do klasztorów;
2) Fałszowania relikwii;
3) Zawierania kontraktów na pogrzeby przez zakony;
4) Potępienia kwesty prowadzonej przez mendykantów;
5) Potępienia przepychu i bogactwa w klasztorach38.
Polemnika Waldhausena z zakonami mendykanckimi i krytyka przesadnego 

kultu relikwii miała swój wpływ na rodzący się nurt religijny w postaci husyty- 
zmu. Ruch ten zespolił w sobie pierwiastki reformatorskie i religijne oparte na 
podstawie uczuć narodowych. Posiadał też głębię religijnego dramatyzmu, 
podkreślającego łączność każdego wiernego z Chrystusem w jak najczęstszej 
Komunii św. i to pod dwiema postaciami. Z tego też względu Kielich stał się 
symbolem całego ruchu39. Ruch ten skierowany był przeciwko hierarchii ko
ścielnej oraz Niemcom, mającym w Czechach przewagę w życiu społecznym 
i kościelnym. „Czesi nędzniejsi są niźli psy i węże -  oświadczył Hus w obliczu 
najazdu wojsk miśnieńskich na Czechy -  bo pies broni barłogu, na którym leży, 
a wąż też tak czyni; nas zaś obcy gnębią, a my milczymy”40.

Twórca husytyzmu Jan Hus urodził się w 1371 r. w Husińcu koło Czeskich 
Budziejowic. Pochodził z ubogiej rodziny mieszczańskiej, będąc synem woźni
cy Michała. Posiadając wrodzone uzdolnienia, odbył studia w Uniwersytecie 
Praskim, gdzie w 1396 r. uzyskał magisterium z filozofii, a cztery lata później 
przyjął święcenia kapłańskie. Mając święcenia prezbiteratu, pełnił obowiązki 
rektora kaplicy Kaplicy Betlejemskiej w Pradze. Zasłynął jako kaznodzieja, 
głoszący kazania w języku czeskim. Dał się też poznać jako kaznodzieja syno
dalny, przyczyniając się do ożywienia świadomości narodowej w obliczu żywio
łu niemieckiego. Dla czeskiej ludności opracował zasady ortografii czeskiej. 
Miał duży wpływ przede wszystkim z powodu nienagannego życia kapłańskie
go i gorliwości kaznodziejskiej, a także żaru patriotycznego.

Hus szybko postępował po szczeblach kariery uniwersyteckiej. W 1401 r. 
został dziekanem wydziału filozoficznego, od 1404 r. wykładał na wydziale teo

38 S. B yl ina ,  Działalność reformatorska Konrada Waldhausena i jego wpływy na ziemiach 
polskich. Przegląd Historyczny. R. 44:1963, s. 474^175.

39 J. K ł o c z o w s k i ,  Dzieje chrześcijaństwa polskiego. T. 1. Paryż 1987, s. 105.
40 E. M a l e c z y ń s k a ,  Epoka feudalna od X IV  do XVI w W: Historia Śląska. Red. K. M a - 

l e c z y ń s k i .  T. 1, cz. 2. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 222.
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logicznym, a w 1409 r. został rektorem uniwersytetu. Rozpoczęte studia dokto
ranckie z teologii przerwał w 1412 r.41

Działalność Jana Husa łatwiej można zrozumieć na tle sytuacji narodowo- 
kościelnej w Czechach. Państwo to połączyło się ściśle z cesarstwem, odkąd król 
czeski stał się jednym z siedmiu elektorów, a od Karola IV Luksemburskiego42 
łączył swój tron z cesarskim. Wtedy nastąpił wielki napływ Niemców, którzy 
zdominowali warstwę możnych, wyższe duchowieństwo, patrycjat miejski i pro
fesorów Uniwersytetu Praskiego. Oczywiście z takiego stanu rzeczy nie była za
dowolona zubożała szlachta, obciążona świadczeniami na rzecz Kościoła, a tak
że czeski plebs miejski, którego ilość wzrastała wraz z rozwojem miast. Ponadto 
wielkie niezadowolenie budziła Schizma Zachodnia, podczas której został ob
niżony autorytet papiestwa, a wzrosły różne opłaty kościelne. Na teren Czech 
docierali waldensi, domagający się „Kościoła ubogiego”. Ze względu na mał
żeństwo czeskiej królewnej Anny z Ryszardem II królem angielskim zapoznano 
się w Czechach z ideami Wiklefa, bowiem ożywiły się kontakty obu krajów43.

Już w 1401 r. Hieronim z Pragi, czeski filozof i działacz religijny, przywiózł 
z Oksfordu pisma Wiklefa, z którymi zapoznał się Jan Hus. Po ich przestudio
waniu, opowiedział się za jego programem społecznym, choć nie podzielał wi- 
klefowskiego radykalizmu w kwestiach teologicznych. W 1403 r., kiedy więk
szość profesorów niemieckich przyłączyła się do potępienia Wiklefa, Hus sta
nął w jego obronie, domagając się podporządkowania Kościoła czeskiego wła
dzy królewskiej, rządów zgodnych z prawem Bożym oraz reformy całego życia 
kościelnego w oparciu o Ewangelię. Początkowo miał poparcie króla Wacława 
IV Luksemburskiego i życzliwość biskupa praskiego Zbinka z Hasenburga, 
który ustanowił go kaznodzieją synodalnym. W swoich pismach bronił języka 
i narodowości czeskiej, mając nawet pewne idee panslawistyczne: stworzenia 
królestwa Słowian przeciwstawionego Cesarstwu Niemieckiemu, w którym 
główną rolę mieliby odgrywać oczywiście Czesi.

Tymczasem w Uniwersytecie Praskim wybuchł spór między czeskimi i nie
mieckimi profesorami i król w 1409 r. wydał dekret, że nacja czeska ma mieć 
na uniwersytecie trzy głosy, a nacja obca jeden głos. Wówczas niemieccy profe
sorowie i studenci, po bezskutecznym proteście, opuścili Pragę i przenieśli się 
do Lipska, dając początek tamtejszemu uniwersytetowi. Hus został rektorem 
uczelni praskiej, ale wzmogły się ataki przeciwko niemu ze strony duchowień
stwa, które było niezadowolone, iż on w kazaniach napiętnował jego wykrocze
nia i struktury kościelne. W 1409 r. wspomniany arcybiskup Zbinko, poróżnio
ny z królem Wacławem IV o obediencję dla papieża Grzegorza XI, rzucił na 
Husa ekskomunikę. W roku następnym oskarżano go przed antypapieżem

41 R. Pa 1 acz,  Hus Jan. W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993, szp. 1339.
42 J. Wa r m iń s k i ,  Karol IV. W: Encyklopedia Katolicka. T. 8. Lublin 2000, szp. 871-872.
43 M. B a n a s z a k, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, s. 265.
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Aleksandrem V o szerzenie wiklefizmu, gdyż zaprotestował on przeciwko spa
leniu dzieł Wiklefa w Pradze. Wkrótce nadeszło polecenie zniszczenia dzieł 
Wiklefa i żądanie odwołania przez Husa głoszonych tez oraz ograniczenia gło
szenia przez niego kazań. Jednak Hus nie zaprzestał działalności kaznodziej
skiej, wymijająco napisał do papieża pizańskiego i mimo wezwania nie stawił 
się przed jego legatem. W końcu złożył apelację w imieniu Uniwersytetu Pra
skiego do antypapieża Jana XXIII i ogłosił pisma w obronie Wiklefa. Pisał też 
na temat odpustów, a w traktacie pt.:Adversus indulgentias negował znaczenie 
absolucji kapłańskiej, nawiązując do dawno już odrzuconego poglądu wcze
snośredniowiecznego i wskazywał na autorytet Biblii jako kryterium wiary44.

Obłożony następną ekskomuniką, Hus zaczął publicznie występować prze
ciwko papiestwu. W Pradze doszło do rozruchów, podczas których zginęło 
trzech zwolenników Husa, uważanych przez lud za męczenników. W 1412 r. 
nowy arcybiskup praski, Albik, ogłosił na Husa tzw. wielką ekskomunikę i na 
każde miejsce jego pobytu. Nie zaprzestając działalności, Hus odwołał się od 
sądów kościelnych do samego Chrystusa i schronił się na zamku Kozi Hradek, 
później nazwany przez husytów Taborem. Z miejsca wygnania oskarżał swoich 
przeciwników, mając nadzieję na wywołanie dysputy religijnej.

Po ponownym potępieniu nauki Wiklefa przez Jana XXIII w 1413 r., Hus 
w odpowiedzi napisał główne dzieło swojego życia pt.: O Kościele, w którym 
powtórzył zasadnicze tezy Wiklefa. W jego wizji Kościół tworzą tylko predesty
nowani -  wybrani do zbawienia. Dlatego papież, jak i cała hierarchia kościel
na, którą -  w przeciwieństwie do Wiklefa -  uznawał, ma odznaczać się święto
ścią życia i cnotami chrześcijańskimi. Dzieło spotęgowało wpływy Husa i wi
klefizmu w Czechach i w sąsiednich krajach. Podniesione przez niego proble
my ogólnokościelne wymagały dyksusji i autorytatywnego rozwiązania na szer
szym forum45.

Latem 1414 r. cesarz Zygmunt Luksemburski, który odziedziczył Czechy i nie 
miał zamiaru popadać w zatarg z tym krajem, zwrócił uwagę na Husa. W celu 
osiągnięcia porozumienia zaproponował mu, by przedstawił swoją sprawę na So
borze w Konstancji. Wszystkie stronnictwa w Pradze zachęcały go do tego, a an- 
typapież Jan XXIII zawiesił ekskomunikę i pozwolił mu na sprawowanie Eucha
rystii. Hus otrzymał od cesarza glejt bezpieczeństwa, w którym znajdował się 
zwrot, iż może on swobodnie udać się do Konstancji i z niej powrócić.

Hus, mając wielką nadzieję, że dowiedzie słuszności swojej sprawy, chociaż 
nie bez złych przeczuć, udał się do Konstancji. Bez pozwolenia głosił kazania 
i z tego powodu został odosobniony w klasztorze dominikańskim, a po uciecz
ce antypapieża Jana XXIII, przeniesiono go do więzienia w zamku Gottlieben.

44 M.D. K n o w l e s ,  D. O b o l e n s k y ,  Historia Kościoła, t. 2, s. 350.
45 W. K o r ta , Historia Niemiec do 1492 r. W: Historia Niemiec. Wrocław-Warszawa-Kra- 

ków-Gdańsk 1981, s. 218.
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Nauką Husa zajęła się komisja trzech biskupów. Obciążających materiałów 
dostarczali zagorzali przeciwnicy czescy: Stefan Palecz i Michał de Causis. 
Sprawie nie chciano nadawać rozgłosu, lecz na żądanie Husa zajął się nią cały 
Sobór. On sam udowadniał, że nie jest heretykiem i odmawiał odwołania swo
ich tez. Dnia 4 maja 1415 r. na 8 ogólnej sesji soborowej uroczyście potępiono 
45 twierdzeń Wiklefa oraz uznano orzeczenie Uniwersytetu w Oksfordzie 
o 260 błędnych zdaniach w jego pismach. W czerwcu przez trzy dni przesłuchi
wano Husa, który odmówił potępienia wszystkich artykułów z nauki Wiklefa, 
aczkolwiek stwierdził, że nie we wszystkim postępuje za nim, nigdy nie podzie
lając jego poglądu na Eucharystię. Proces został przyśpieszony. Hus zażądał 
od oskarżycieli, m.in. Jana Gersona, słynnego rektora paryskiej Sorbony, 
wskazania miejsc w Biblii, które świadczyłyby, iż jego nauka jest błędna. Jego 
wyjaśnień nie przyjmowano, a on sam nie miał żadnych szans obrony, mimo że 
wstawiało się za nim poselstwo polskie z Piotrem Włodkowicem, rektorem 
Akademii Krakowskiej. Jedyną szansą jego ocalenia była łaskawość okazana 
mu przez cesarza Zygmunta, lecz ten uniósł się publicznie gniewem wobec od
mowy Husa uznania swoich błędów46.

Dnia 5 lipca dwaj wybitni ojcowie soborowi: kardynał Piotr z Ailly, biskup 
Cambrai i kardynał Zabarella, arcybiskup Florencji, usiłowali po raz ostatni 
przekonać Husa, by podpisał łagodniejszą formułę odwołania błędów. On jed
nak zdecydowanie odmówił, przekonany o słuszności własnych poglądów. Ciągle 
domagał się uznania Pisma świętego za jedyne kryterium doktryny. Następnego 
dnia wezwano go na 15 sesję ogólną Soboru, obradującą w katedrze. Odczytano 
wówczas 30 artykułów, wyjętych z jego dzieł i uznano je za heretyckie. Wśród 
nich odrzucono twierdzenia, że jedynie predestynowani są członkami Kościoła, 
że św. Piotr nie jest i nigdy nie był głową Kościoła, że nikt nie zachowuje swojej 
godności świeckiej ani duchownej, o ile jest w stanie grzechu śmiertelnego, że 
dzieła wybranego, a nie jego elekcja decydują o tym, że jest prawdziwym papie
żem. Podczas ogłaszania wyroku Hus przerywał jego czytanie protestami i mo
dlitwami. Uznany za wiklefistę i heretyka, został pozbawiony insygniów kapłań
skich i przekazany w ręce władzy świeckiej. Cesarz Zygmunt wybierał się do 
Hiszpanii i dlatego nakazał natychmiastowe wykonanie wyroku śmierci. Skazany 
przez cały czas, nawet gdy prowadzono go na stos, nie przestawał głosić swoich 
nauk. Jego prochy wrzucono do rzeki, by uniemożliwić, szerzenie się kultu47.

Rok później podobny los spotkał głównego ucznia Husa -  Hieronima z Pra
gi. Osadzony w więzieniu, na przesłuchaniu przedłożył pisemne odwołanie 
wszystkich zarzucanych mu błędów i odżegnał się od potępionych zdań Wikle-

46 Zob. M. R e c h o w i c z ,  Jan Hus. Tygodnik Powszechny. R. 19: 1965, nr 52; S. Ś w ie -  
r z a w s k i ,  Jan Hus -  heretyk czy prekursor Vaticanum Secundum? Tygodnik Powszechny. 
R. 40: 1986, nr 6.

47 Cz. B a r t n i k, Fenomen Europy. Lublin 1998, s. 152.
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fa i Husa. Teologowie czescy i niemieccy sprzeciwili się jednak jego uwolnieniu 
i 27 kwietnia 1416 r. sformułowali przeciw niemu drugie oskarżenie, ujęte 
w 102 punktach. Wówczas Hieronim na 21 sesji ogólnej Soboru w dniu 30 ma
ja wycofał poprzednie pismo odwołujące błędy. Wówczas orzeczono jego winę 
oraz zatwardziałość w herezji. Tego samego dnia został spalony na stosie, jako 
heretyk, odszczepieniec i wyklęty z Kościoła. Idąc na miejsce męki skazany od
mawiał Apostolski Skład Wiary i Litanie48.

Husytyzm został pozbawiony światłych przywódców. W Czechach zawrzało 
i wybuchło powstanie. Pamięć Jana i Hieronima czczono jako męczenników 
i bohaterów narodowych. Szczególnie obciążano cesarza Zygmunta, iż pozwo
lił wykonać wyrok wbrew glejtowi bezpieczeństwa. Nie brano pod uwagę tego, 
że glejt nie zabezpieczał przed sądowym dochodzeniem, jakie prowadzono 
w Konstancji.

W Czechach husyci zawiązali ligę i wystąpili z szeregiem żądań wobec wła
dzy świeckiej, które w 1420 r. ujęli w tzw. cztery artykuły praskie: 1. swobodne 
głoszenie Słowa Bożego; 2. Komunia św. pod dwiema postaciami; 3. sekulary
zacja majątków kościelnych; 4. karanie grzechów publicznych przez forum 
świeckie49. Odmówienie spełnienia powyższych żądań stało się przyczyną wo
jen husyckich. W czasie ich trwania doszło do rozłamu w ruchu husyckim na: 1. 
Taborytów, którzy pozostawili pod wpływem waldensów, nie dopuszczali do 
żadnego dialogu z Kościołem, domagali się zniesienia wszystkich obrzędów re
ligijnych i pomieszczeń sakralnych, występowali przeciw kultowi świętych, wal
czyli z wizerunkami i relikwiami, negowali naukę o czyścu, a Pismo święte 
uznawali za jedyne źródło Objawienia. Jako skrajni radykałowie kierowali się 
surową dyscypliną, tępili rozwiązłość obyczajów. Ich ideologia znalazła licz
nych zwolenników wśród chłopstwa, które pod dowództwem Jana Ziżki wę
drowało na Tabor lub inne góry, którym nadawano biblijne nazwy, np. Horeb, 
Góra Oliwna, gdzie jako bracia i siostry słuchali kazań, uczestniczyli w sakra
mentach i oczekiwali nadejścia końca świata.

2. Sierotki, którzy po śmierci Ziżki wyłonili się z taborytów i pod kierun
kiem Prokopa Wielkiego, byłego kaznodziei, przyjęli złagodzoną naukę tabo- 
rycką, prowadząc jednak zdecydowaną walkę z Kościołem.

3. Kalikstyni lub ultrakwiści -  stanowi najbardziej umiarkowany odłam hu- 
sytów, skupiający w swoich szeregach szlachtę czeską oraz profesorów Uniwer
sytetu Praskiego. Zmierzali oni do pojednania z Kościołem i jego zreformowa
nia. Żądali Komunii dla niemowląt i języka narodowego w liturgii50.

48 K. D o 1 a, Hieronim z Pragi. W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993, szp. 859.
49 M. R e c h o w i c z, Po założeniu Wydziału Teologicznego w Krakowie (wiek X V ). W: Dzieje 

teologii katolickiej w Polsce. Red. M. R e c h o w i c z .  T. 1. Lublin 1974, s. 133.
50 A. S k o w r o n e k ,  Doktryna husytów. W: Encyklopedia Katolicka. T. 6. Lublin 1993, 

szp. 1350.
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Wojny husyckie były bardzo krwawe i objęły Czechy, Niemcy, Polskę i Śląsk. 
W 1420 r. na sejmie Rzeszy we Wrocławiu ogłoszono wielką krucjatę antyhu- 
sycką pod dowództwem cesarza Zygmunta. W latach 1420-1430 dochodziło do 
walk, a wyprawy katolików często kończyły się niepowodzeniami. Postanowio
no też zaprosić husytów na Sobór w Bazylei, który w ogłoszonych w 1436 r. 
kompaktach zezwolił na udzielanie w Czechach Komunii pod dwiema posta
ciami. Wojny husyckie zniszczyły i wyludniły kraje, na terenach których były 
prowadzone, a nienawiść religijna w Czechach wygasła dopiero w 2 połowie 
XV i na początku XVI stulecia.

RELIGIÖSE SEKTEN IM MITTELALTER 

Zusammenfassung

Das Ziel dieser A bhandlung ist die A nnährung von verschiedenen Sekten, die im 
M ittelalter enstanden sind und sich entwickelt haben. Sie sind entstanden im H in ter
grund des religiösen- sozialen Lebens dieses Zeitalters. Es hat sie eine gemeinsam e 
Idee verbunden, zu den evangelischen Lebensprinzipien und zur Christusnachahm ung, 
Kult der A rm ut, sowie dem A nstreben nach der sozialen G leichheit zurückzukehren. 
Einige von ihnen wollten in V erbundenheit mit der Kirche bleiben in der Nachahm ung 
des heiligen Franziskus oder des heiligen Dom inikus Guzm an, wieder andere befanden 
sich außer der Kirche und wurden ihr gegenüber sogar feindlich eingestellt. In dieser 
Abhandlung werden die religiöse Bewegungen in Betracht gezogen, die nach Schlesien 
gekomm en sind und dort ihre A nhänger fanden. In 6 Paragraphen wurden G ründer, 
E ntstehung und die Entwicklung der Sekten sowie doktrinäre Grundprinzipien darge
stellt. Es w urden die G em einschaften von K atharern, W aldensern, Beginen und Begar- 
den, G eißler sowie die A nhänger der Lehre von Jan W icklef aus Oxford und Jan Hus 
aus Prag nahegebracht. Viele Ideen wurden von den G ründern  der m ittelalterlichen 
Sekten verkündet und durch die großen K irchenreform atoren des XVI Jahrhunderts 
übernom m en.
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