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Rozdzia  1

By  pa dziernik 1510 r. Niespe na 27-letni Marcin Luter, augustianin z Erfurtu,

zosta  wys any przez prze o onych w dalek  podró  do Rzymu. Sz o o spór,

jaki toczy y mi dzy sob  klasztory augustianów w Niemczech. Erfurcki kon-

went Lutra ci le przestrzega  nakazów ostatniej reformy zakonu doty-

cz cej wzmo enia ascezy i rzetelnego przestrzegania pierwotnej regu y.

Prowincja  saskiej kongregacji augustianów, a zarazem wikariusz generalny

tego zakonu Johann von Staupitz pragn , by wszystkie klasztory w jego

prowincji przyj y styl ycia wzorowany na zakonnikach z Erfurtu. Ci ostatni

obawiali si  jednak, e Staupitz b dzie wymusza  na nich nazbyt cis

wspó prac  z innymi konwentami, maj cymi reform  dopiero przed sob ,

i postanowili si  przed tym broni  poprzez bezpo rednie odwo anie si

do autorytetu papie a. W dalek  drog  wys ali zatem do wiadczonego

ojca Nathina, któremu m ody jeszcze Luter mia  s u y  pomoc  podczas

pielgrzymki.

Dni stawa y si  krótsze i coraz cz ciej pada y jesienne deszcze, kiedy

dwaj zakonnicy w drowali przez Alpy Szwajcarskie do Lombardii i potem

dalej na po udnie. Szli, jak nakazywa a regu a, jeden za drugim. By a to do

niebezpieczna wyprawa, na szcz cie nie musieli si  specjalnie troszczy

o dach nad g ow , starali si  bowiem nocowa  w augustia skich klaszto-

rach maj cych obowi zek przyjmowania wspó braci. Po latach Luter z wiel-

kim rozrzewnieniem wspomina  t  podró . Szwajcarzy np. wywarli na

nim bardzo dobre wra enie, wydali mu si  „najbardziej krzepcy pomi dzy

Niemcami”, ci ko pracowali na chleb, a przecie  ich kraj, jak powiada

Luter, „to tylko góry i doliny — nic poza tym”. Na alpejskich kach i pa-

stwiskach hodowali byd o, ale cz sto nie wystarcza o to na godziwe ycie
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6 Reformacja. Rewolucja Lutra

i z tego powodu wielu „szczerych i pe nych ycia” Szwajcarów zaci ga o si

do najemnej s u by w wojskach papie a b d  króla Francji.

W Lombardii z kolei spodoba a mu si  uprzejmo  jej mieszka ców.

Cieszy  si  te , e trafi  do krainy pe nej s o ca. Miasta i osady by y zamo ne,

wino mocniejsze i smaczniejsze ni  w Niemczech. W Mediolanie Luter

chcia  odprawi  msz  dzi kczynn  za to, e w trakcie dotychczasowej po-

dró y z ojcem Nathinem zdo a  unikn  czyhaj cych zewsz d niebezpie-

cze stw — zarówno pogodowych, jak i stwarzanych przez wszechobecne

bandy zbójców. Zdziwi  si  bardzo, e nie mo e tego uczyni , gdy , jak mu

powiedziano, w Mediolanie od wieków celebrowano liturgi  (tak zreszt

pozosta o do dzi ) w odr bnym rycie, nazywanym od imienia patrona mia-

sta — w. Ambro ego — ambrozja skim. Luter nigdy wcze niej o nim nie

s ysza , cho  od ponad pi ciu lat studiowa  doktryn  katolick . Niebawem

mia  do wiadczy  jeszcze wi kszych zadziwie . Ko ció  i wiat w Italii nie

wygl da y ca kiem tak, jak zwyk o si  je przedstawia  na wyk adach wy-

g aszanych w klasztorach i na uniwersytetach. Chrze cija stwem aci skim

wstrz sa  pot ny kryzys, z którego wielu zdawa o sobie spraw , ale tyl-

ko nieliczni odwa ali si  wyja nia , na czym polega jego istota.

Do Wiecznego Miasta dotar  w strugach deszczu dopiero pod koniec

1510 r. Gdy Luter z daleka zobaczy  Rzym, wzruszony ukl k  na drodze.

T  chwil  tak pó niej wspomina : „Rzuci em si  na ziemi  i powiedzia em:
B d  b ogos awiona, sancta Roma”. By a to dla niego stolica chrze cija stwa,

prawdziwe serce Chrystusowego Ko cio a. Ów m ody zakonnik nie do ko ca

jeszcze wówczas u wiadamia  sobie, jak ci kie choroby trapi  od rodka

umi owan  przez niego spo eczno  wybranych przez Boga do zbawienia.

Rzym od staro ytno ci by  siedzib  papie y, którzy z up ywem wieków

ro cili sobie coraz wi ksze prawa do w adzy nie tylko nad ca ym chrze-

cija stwem, ale te  wiatem pozako cielnym. W latach 1309 – 1377 na-

st pcy w. Piotra rezydowali w prowansalskim Awinionie, gdzie popadli

w siln  zale no  polityczn  od królów Francji. Dopiero zmar y w 1378 r.

Grzegorz XI postanowi  powróci  do Rzymu, co zreszt  uczyni  pod wp y-

wem napomnie  odwa nej zakonnicy w. Katarzyny Siene skiej. Jak si

wkrótce okaza o, ten powrót spowodowa  niebywa  katastrof , zwan

dzi  wielk  schizm  zachodni . Papie  zmar  nied ugo po przyje dzie do
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Rozdzia  1 7

Wiecznego Miasta, gdzie, jak pisze Jean Delumeau: Gro ne grupy nacisku,
jakie tworzyli kardyna owie podzieleni na rywalizuj ce ze sob  stronnictwa,
doprowadzi y bole nie zaskoczone chrze cija stwo do schizmy, która mia a
trwa  lat trzydzie ci dziewi . Zrazu niezdecydowana, Europa katolicka roz-
pad a si  na dwie cz ci: Francja, Szkocja, Kastylia, Aragonia opowiedzia y si  za
Francuzem, Klemensem VII, inne kraje — za W ochem Urbanem VI. Dwaj pa-
pie e i dwa wrogie sobie wi te kolegia wzajemnie si  wykl y i stara y pozyska
sobie kraje i królów przeciwnej obediencji. Ka de stronnictwo mia o swoich
propagandystów i swoich wi tych. […] Raz porwani w tryby maszyny papie-
e-antagoni ci i ich nast pcy, w ramach ka dej obediencji, nie chcieli zrozu-

mie , e po o y  kres schizmie mog a tylko ich abdykacja1.

Ostatecznie, po kilkudziesi ciu latach od powrotu Grzegorza XI do Rzymu,

do schedy po w. Piotrze pretendowa o ju  nie dwóch, ale trzech biskupów.

Skandalowi temu mia  zaradzi  zwo any w 1409 r. sobór w Pizie, w którym

uczestniczyli kardyna owie z obozów obu papie y. Ojcowie soborowi usu-

n li z urz du papie y Grzegorza XII (w adaj cego w Rzymie) oraz Bene-

dykta XIII (panuj cego w Awinionie). Na ich miejsce wybrano Aleksandra V,

który za swoj  siedzib  (oczywi cie tymczasow , bo chcia  osi  w Rzymie)

obra  Piz . Ale dwaj pierwsi nie zamierzali ust pi , tym bardziej e obu

popierali w adcy ró nych europejskich królestw. Aleksander V zmar  ju

w 1410 r. i na jego miejsce zosta  wybrany Jan XXIII. Kres temu rozdarciu

zachodniego chrze cija stwa po o y  dopiero nast pny sobór, zwo any

w niemieckiej Konstancji nad Jeziorem Bode skim i obraduj cy w latach

1414 – 1418. Jedenastego listopada 1417 r. papie em wybrano tam wy-

wodz cego si  z rzymskiego rodu arystokrat  Odona Colonn  (uznaj cy si

w tym czasie za papie y Jan XXIII i Grzegorz XII zostali uprzednio zmu-

szeni do rezygnacji; trzeci, Benedykt XIII, nie chcia  ust pi , ale ojcowie

soborowi stwierdzili, e maj  prawo pozbawi  go urz du).

Wybór ten ko czy  formalnie wielk  schizm  zachodni , ale te  wiad-

czy  o s abo ci papiestwa. Marcin V zosta  bowiem wybrany nie tylko g osami

kardyna ów, których na konklawe by o 23. Sta o si  tak, poniewa  ojcowie

soborowi, którzy podczas obrad tworzyli grupy maj ce reprezentowa

                                                        
1 Jean Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, t um. Eligia B kowska, Warszawa 1987,

s. 113.
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8 Reformacja. Rewolucja Lutra

ró ne „nacje” europejskie, zdecydowali, by wraz z kardyna ami wyboru no-

wego papie a dokonali tak e doktorzy prawa oraz teologii. Tych by o 30,

zostali wyznaczeni przez poszczególne grupy i stanowili ywy dowód

na to, e na zgromadzeniu w Konstancji zwyci y  pogl d, zwany cz sto

w historiografii koncyliaryzmem, i  sobór stoi ponad papie em. Najgorliwsi

zwolennicy tej koncepcji d yli do przekszta cenia papiestwa w rodzaj mo-

narchii parlamentarnej i chyba nie ca kiem zdawali sobie spraw  z tego, e

uzdrowienie Ko cio a nie mo e polega  tylko na wprowadzeniu nowych

rozwi za  instytucjonalnych. Choroba, która toczy a w tym czasie zachodnie

chrze cija stwo, nie dotyka a bowiem wy cznie instytucji. Owszem, w Kon-

stancji powszechnie wyra ano potrzeb  reformy ko cielnej, jednak nie-

przypadkowo ojcowie soborowi podczas obrad skazali na stos cz owieka

uwa anego wówczas w Europie za jednego z naj arliwszych reformatorów

(aczkolwiek w przysz o ci cz sto nazywano go „naj agodniejszym”).

Tragiczna historia Jana Husa sta a si  ostrze eniem dla wielu my l cych

o reformie Ko cio a2. Do jego losów wielokrotnie odnosi  si  Marcin Luter

i inni znacz cy teologowie protestanccy. Zabójstwo Husa sta o si  dla nich

wa nym argumentem, e Ko ció  rzymski nie mo e sobie ro ci  prawa

do reprezentowania pe nego dziedzictwa Jezusa Chrystusa. Jednak Jan Hus,

czeski teolog, profesor praskiego uniwersytetu (zosta  nim w 1398 r., w wie-

ku 28 lat), którego kazania wyg aszane w Kaplicy Betlejemskiej w Pradze

przyci ga y t umy, bez w tpienia chcia  pozosta  prawowiernym katolikiem.

Mimo to mia  wiadomo , e g oszone przez niego pogl dy mog  budzi

w ówczesnym Ko ciele kontrowersje, wi c nie zdziwi  si  zbytnio, gdy

16 lipca 1410 r. zosta  ekskomunikowany przez arcybiskupa Pragi (by  nim

Zbyn k Zajíc z Hazmburka), któremu od 1403 r. Hus doradza  w sprawach

teologicznych i administracyjno-ko cielnych. Czas wspó pracy mi dzy hie-

rarch  i Husem sko czy  si  krótko przed og oszeniem przez papie a eks-

komuniki na teologa. Zajíc zabroni  wówczas Husowi g oszenia kaza , co

okaza o si  celnym uderzeniem i odt d do sporu mi dzy arcybiskupem

                                                        
2 Na temat ycia i dzie a Husa zob. Grzegorz Ry , Jan Hus wobec kryzysu Ko cio a
doby wielkiej schizmy, Kraków 2000; Anna Paner, Marcin Hintz (red.), Jan Hus. ycie
i dzie o. W 600. rocznic  mierci, Gda sk 2016.
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Rozdzia  1 9

a uczonym teologiem wkroczy a brutalna polityka, zarówno ko cielna, jak

i wiecka.

Sam mistrz Jan mocno wierzy  w to, e swoj  popularno  w ród pra-

skich mieszczan zawdzi cza Bo ej opatrzno ci. Arcybiskup uwa a  inaczej.

Nabra  te  podejrze , e jego dawny doradca zacz  otwarcie g osi  he-

retyckie pogl dy, a to by y ju  sprawy bardzo powa ne. Do ich os du an-

ga owano w redniowieczu najwy sze autorytety ko cielne.

To w a nie Zajíc sprawi , e koncepcjami Husa zacz y interesowa  si

osoby z otoczenia antypapie a Jana XXIII. Mistrz z Pragi zosta  wezwany

do osobistego z o enia wyja nie  przed obliczem papieskim, czego nie

zrobi , bo dobrze wiedzia , e mog oby to sko czy  si  dla niego d ugo-

trwa ym wi zieniem, a nawet mierci . Zamiast jecha  do papie a, wys a

w zast pstwie do Italii kilku zaufanych przyjació . W odpowiedzi Jan XXIII

ekskomunikowa  Husa, a odpowiedni akt 15 marca 1411 r. zosta  og o-

szony we wszystkich ko cio ach Pragi. Hus zwróci  si  wówczas o pomoc

do króla Czech Wac awa IV Luksemburskiego i j  uzyska . Zajíc natomiast

zamierza  poprosi  o wsparcie Zygmunta Luksemburskiego, przyrodniego

brata Wac awa IV, ówczesnego króla W gier, przysz ego cesarza. Los chcia ,

e wczesn  jesieni  1411 r. arcybiskup zmar  w drodze na W gry. Odt d

ko cielny s d nad Husem spoczywa  tylko w r kach kurii rzymskiej.

Pocz tkowo mistrz Jan nie przej  si  tym szczególnie, bo liczy  na

wsparcie króla Wac awa. Nie przypuszcza , jak wielu idealistów przed nim

i po nim, e politycy raczej nie zaprz taj  sobie g owy wznios ymi ideami.

Wkrótce Jan XXIII og osi  w Europie krucjat  przeciw swojemu wrogowi,

królowi Neapolu W adys awowi I Andegawe skiemu. Antypapie  za pomoc

militarn  czy finansow  w tej wyprawie obiecywa  liczne odpusty, tote  je-

go wys annicy rych o zjawili si  w Pradze. Za spraw  Husa i jednego z jego

oddanych przyjació , Hieronima, równie  profesora praskiego uniwersytetu,

pra anie wy miali ich dania. Wtedy papiescy legaci zwrócili si  do

króla o wymierzenie kary za tak  potwarz i w efekcie publicznie ci to

trzech mieszczan (pó niej zostali uznani przez zwolenników Husa za

pierwszych m czenników odnowy Ko cio a). Niebawem Jan XXIII nie

tylko ponownie zatwierdzi  ekskomunik  Husa, ale te  na o y  interdykt

(czyli zakaz sprawowania sakramentów) na ca  Prag  i wszystkie miejsca

w Królestwie Czech, w których mistrz Jan móg  przebywa .
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10 Reformacja. Rewolucja Lutra

Hus uda  si  na po udnie, do miejscowo ci Kozí Hrádek i Sezimovo Ústí,

gdzie po wi ci  si  intensywnej pracy pisarskiej. W 1413 r. uko czy  swój

najwa niejszy, napisany po acinie traktat De ecclesia (O Ko ciele) oraz liczne

pisma polemiczne, w ród których najwi ksz  s aw  zdoby o De sex erroribus
(O sze ciu b dach). To w a nie pismo pod koniec kwietnia 1414 r. przybi

(w podobny sposób post pi po przesz o 100 latach doktor Marcin Luter

w Wittenberdze) do bramy praskiej Kaplicy Betlejemskiej, gdzie przez wiele

lat g osi  kazania i przyci ga  t umy. Zrobi  to, gdy tylko si  zorientowa ,

e król Wac aw nie zamierza stosowa  si  do papieskich da  (Ojciec

wi ty rzuci  ekskomunik , za jego spraw  wprowadzono te  interdykt).

W ca ej aci skiej Europie pogl dy Husa wyra one w jego pismach

zdobywa y coraz wi cej zwolenników, cho  liczni polemi ci wytykali mu

b dy przeciw ortodoksji. Mistrz Jan nie by  pierwszym teologiem, który

próbowa  doprowadzi  do radykalnej reformy w Ko ciele. Wezwania do

niej powtarzano od dziesi tków lat, a rozwi z o  i chciwo  kleru bu-

dzi y powszechne zgorszenie. W a nie ta demoralizacja bardziej przy-

czynia a si  do kryzysu zachodniego chrze cija stwa ni  wielka schizma

czy spory o prymat biskupów Rzymu nad soborami. Papie e i antypapie e,

kardyna owie, biskupi oraz szeregowi ksi a cudzo o yli, n kali lud no-

wymi podatkami, dali wysokich op at za sprawowanie sakramentów. Cz -

sto wi cej zajmowa y ich polityczne intrygi i wojaczka ni  g oszenie cnót

ewangelicznych. Nic dziwnego, e zdarzali si  mia kowie gotowi wyst -

pi  przeciw grzechom, jakich dopuszczali si  duchowni.

Nied ugo przed pocz tkiem wielkiej schizmy zachodniej najwi ksz

s aw  w ród nich zdoby  angielski teolog John Wycliffe (ok. 1329 – 1384),

znany u nas jako Jan Wiklef. Pot pia  chciwo  i bogactwo ludzi Ko cio a,

twierdzi , e to Bóg jest w a cicielem wszystkich dóbr materialnych, dlate-

go bezpo redni  piecz  nad maj tkiem Ko cio a powinni sprawowa

królowie, którym przecie  Stwórca przekaza  w adz  wieck . Takie sta-

nowisko nie mog o si  podoba  op ywaj cemu w dostatki klerowi. Wycliffe

wyst pi  te  z ostr  krytyk  papiestwa, oznajmiaj c ni mniej, ni wi cej, e

w Biblii nie znajduje adnego uzasadnienia dla w adzy nast pców w. Piotra.

G osi  ponadto postulat t umaczenia Pisma wi tego i tekstów liturgicznych

na j zyk zrozumia y dla prostego ludu. Gdy w 1382 r. król Anglii Ryszard II
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Rozdzia  1 11

po lubi  Ann  Czesk , Czesi zacz li wyje d a  na studia do Oksfordu b d

Cambridge, gdzie mieli okazj  zapozna  si  z pogl dami Wycliffe’a. Oko o

1400 r. (najpewniej za spraw  Hieronima z Pragi) jego pisma trafi y nad

We taw . Szybko dosta y si  do r k Jana Husa, a ten postanowi  je wyko-

rzysta  nie tylko w swojej praktyce akademickiej, ale i kaznodziejskiej.

W kazaniach wyg aszanych w Kaplicy Betlejemskiej we wszystkie nie-

dziele i wi ta ko cielne rano i po po udniu gromi  pra an. Oskar a  ich

o chciwo , oddawanie si  pija stwu i rozpu cie, szczególnie wiele miejsca

po wi ca  niemoralnym poczynaniom kleru oraz szlachty. Budzi o to

aplauz wiernych z ni szych warstw spo ecznych. Swoje kazania Hus przy-

gotowywa  bardzo starannie, zw aszcza e zamo ni darczy cy zobowi -

zali go do sta ego pog biania studiów biblijnych i zwolnili z innych obo-

wi zków liturgicznych poza g oszeniem homilii.

Z poleconych mu zada  mistrz Jan wywi zywa  si  znakomicie. T uma-

czy  teksty biblijne na czeski, nie unikaj c przy tym potocznych zwrotów,

w czym nie by  prekursorem. Ju  pod koniec XIII w. Valdès (znany pó niej

równie  jako Piotr Waldo), bogaty kupiec burgundzki z Lyonu, zgodnie

z ewangelicznymi nakazami Chrystusa zacz  nie  pomoc ubogim i zleci

swoim na ladowcom przek ad Pisma wi tego na j zyk prowansalski. Jego

uczniów — waldensów — Ko ció  zwalcza  w ró nych zak tkach Europy,

nie tylko w po udniowej Francji, ale i we W oszech, w Szwajcarii, Niem-

czech, Czechach i na l sku, gdzie ich okrojone wspólnoty dotrwa y do cza-

sów Husa. Waldensi kilkakrotnie si  z nim kontaktowali, a niektórzy z nich

przy czyli si  nawet do kierowanego przez mistrza Jana ruchu refor-

matorskiego3.

W czeskich przek adach Pisma wi tego Hus t pi  latynizmy i germa-

nizmy, wykazuj c przy tym du  sprawno  s owotwórcz  w rodzimym

j zyku. Próbowa  ujednolici  regu y gramatyczne, zdo a  te  u ci li  zasady

czeskiej ortografii przez wprowadzenie prostych znaków diakrytycznych.

Przypisywane mu dzie o De ortographia bohemica (O ortografii czeskiej)

                                                        
3 Waldensi odgrywali du  rol  w tzw. Ko ciele taboryckim stanowi cym radykalny

od am husytyzmu. W czasie reformacji pewne wspólnoty waldensów przy czy y si

do Ko cio a kalwi skiego. Ko cio y nawi zuj ce do tradycji Valdèsa przetrwa y

do czasów nam wspó czesnych.
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wywar o wp yw nie tylko na dzieje pisanej czeszczyzny, ale równie  na

pisowni  j zyków: u yckiego, s owe skiego, chorwackiego, a nawet li-

tewskiego (Litwini w XIX w. woleli przyj  ortografi  od Czechów, a nie

od Polaków). Hus sprzeciwia  si  dominacji germa skiej nie tylko na polu

lingwistycznym i zdecydowanie krytykowa  ucisk, jaki wobec czeskich ch o-

pów stosowali ich mówi cy po niemiecku panowie. W jego kazaniach

pojawia o si  coraz wi cej w tków wyj tych z pism Wycliffe’a, za pomoc

których gromi  niemoralno  rodzimych decydentów zarówno ko cielnych,

jak i wieckich. Nic dziwnego, e wielu z nich — przede wszystkim sam

arcybiskup Pragi Zbyn k Zajíc — sta o si  zajad ymi wrogami kaznodziei.

Tymczasem na praskiej uczelni wybuch  spór dotycz cy nauk angiel-

skiego teologa z udzia em tzw. nacji uniwersyteckich, do których zali-

czano Bawarczyków, Sasów, Polaków i Czechów. Pierwsze trzy by y

zdominowane przez etnicznych Niemców. W 1403 r. uroczy cie pot piono

45 artyku ów z pism Wycliffe’a, do czego przyczynili si  przede wszyst-

kim cz onkowie nacji niemieckich (w tym osobisty adwersarz Husa na

uniwersytecie Johann Hübner). Jedynie Czesi bronili angielskiego my li-

ciela, a tak e tych jego tez, którym rzeczywi cie nie bardzo by o po dro-

dze z katolick  ortodoksj . Wycliffe widzia  w Biblii jedyne ród o objawienia

Bo ego w wiecie, natomiast Ko ció  uzna  Tradycj  wyra on  w dzie-

ach swoich ojców i doktorów za ród o równie wa ne jak Pismo. Angielski

teolog nie przyjmowa  te  prawdy o realnym przeistoczeniu chleba i wina

w eucharystii w cia o i krew Chrystusa. Tych radykalnych tez Wycliffe’a

raczej nie popiera  sam Hus, ale ju  jego bliscy uniwersyteccy znajomi —

Stanis aw ze Znojma i Št pán Pále  — mocno przy nich obstawali.

Przez kilka lat w sporze z nacjami niemieckimi mistrz Jan móg  liczy

na wsparcie swojego mo nego protektora, arcybiskupa Zby ka Zajíca, ale

w ko cu jego adwersarze zacz li mocno naciska  na hierarch . Wedle

Hübnera by o oczywiste, e Hus i jego zwolennicy g osz  gro ne „herezje

wiklifowskie” i wkrótce zdo aj  do tego przekona  równie  Zajíca. W 1407 r.

za spraw  arcybiskupa s d ko cielny oskar y  Stanis awa ze Znojma

i Št pána Pál a o odst pstwo i wówczas dla postronnych sta o si  jasne,

e jest to cios wymierzony w Husa. W tym momencie arcybiskup nie zde-

cydowa  si  jeszcze zwróci  przeciw popularnemu kaznodziei, natomiast
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obaj oskar eni zostali skutecznie zastraszeni podczas procesu. Odt d

zacz li wyst powa  przeciw Husowi, który zwalcza  ich pogl dy w pismach

polemicznych.

W 1409 r. pozostaj cy w sporze z arcybiskupem Zajícem król Wac aw

IV popar  jednoznacznie nacj  czesk  na uniwersytecie. W specjalnym

dekrecie og oszonym w Kutnej Horze w adca stwierdzi , e we wszelkich

sporach na uczelni Czechom powinny by  przyznane trzy g osy, a wszyst-

kim innym nacjom tylko jeden. Skutkiem tego ok. 2000 studentów oraz

wyk adowców opu ci o Prag  i rozpierzch o si  po ró nych uniwersytetach

w Europie, rozpowiadaj c przy tym, e nad We taw  szerzy si  niebez-

pieczna herezja wiklifowska.

Tymczasem Hus i jego zwolennicy triumfowali. Do 1412 r. istotnie mieli

wsparcie króla Wac awa, a samego mistrza Jana coraz ch tniej popierali

te  przedstawiciele czeskiej szlachty. Gdy w kwietniu 1414 r. kaznodzieja

przybija  do bramy Kaplicy Betlejemskiej swoje pismo De sex erroribus,

mia  pe n  wiadomo , e jego postulaty popr  w Czechach liczni zwolen-

nicy. Nie wiedzia  jednak, e w wielu uniwersytetach oraz kancelariach

biskupich Europy zyska  ju  miano niebezpiecznego heretyka. Jego argu-

menty uwa ano tam za gro ne dla trwania instytucji ko cielnych uzna-

wanych za nienaruszalne i wi te.

Grzechy Ko cio a — pycha, chciwo , rozwi z o , kupczenie urz -

dami (czyli symonia) — na które mistrz Jan zwraca  uwag , mia y wed ug

niego ród o przede wszystkim w b dnym rozumieniu, czym jest Ko-

ció . Zdarza y si  bowiem wtedy powszechne opinie, e Ko ció  stanowi

jedynie papie  wraz z kardyna ami, a ca a reszta wiernych mo e liczy

na zbawienie tylko wtedy, gdy oka e bezwzgl dne pos usze stwo hie-

rarchom. Hus ostro wyst powa  przeciwko tego typu pogl dom. Jak pisa

profesor Stefan Swie awski, wybitny znawca dziejów filozofii i kultury

XV w.: […] dzia alno  i program Husa wyra a y rewolucyjno  najg bsz ,
bo d no  radykalnego przystosowania Ko cio a do wymogów Ewangelii;
Ko ció  i teologia mia y stawa  si  coraz bardziej ewangeliczne. Aby jednak
urzeczywistni  ten cel, trzeba by o zachwia  dwiema podstawami, na których
wspiera a si  ca a struktura doczesnej pot gi Ko cio a: chodzi o o teokra-
tyczne rz dy papieskie i o uprzywilejowan  rol  kurii rzymskiej w strukturze
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Ko cio a jako instytucji. Uderza  wi c Hus w dwa niezmiernie czu e punkty
Ko cio a pojmowanego jako doczesna pot ga4.

W swoim g ównym dziele O Ko ciele Hus opisa  (id c w tym za Wyc-

liffe’em) Ko ció  — mistyczne cia o Chrystusa — jako spo eczno  wszyst-

kich przeznaczonych do zbawienia w przesz o ci, tera niejszo ci i przy-

sz o ci. Natomiast wszyscy niepredestynowani do zbawienia stanowi  cia o

diab a. S k w tym, e w ziemskiej instytucji Ko cio a yj  obok siebie zarów-

no cz onkowie cia a Chrystusa, jak i cia a diabelskiego, a w ród cz onków

tego ostatniego, zdaniem Husa, mo na znale  licznych przedstawicieli du-

chowie stwa. Nieprawd  jest te , e w tylko w papiestwie nale y widzie

jedyny, wi ty i apostolski Ko ció . Wcale bowiem nie mo na by  pew-

nym, e papie e i kardyna owie istotnie nale  do wybranych do zbawienia.

Instytucje ko cielne to nie to samo co spo eczno  zbawionych. Takie pogl dy

na rol  i misj  Ko cio a (czyli eklezjologi ) sta y si  powszechne w katolicy-

zmie w a ciwie dopiero w dobie II soboru watyka skiego (1962 – 1965),

natomiast w XV stuleciu wielu uznawa o je za herezj . Hus gotów by

jednak broni  swojej teologii, dlatego zgodzi  si  pojecha  do Konstancji.

Prawdopodobnie nie przypuszcza , e wielu ojców soboru uwa a go za

heretyka, a z ich zdaniem musia  si  liczy  Zygmunt Luksemburski d -

cy do zdobycia korony cesarskiej. Z tego powodu król W gier zaprosi  Husa

do Konstancji i da  mu list elazny — pisemn  gwarancj , e na tym najwa -

niejszym zgromadzeniu Ko cio a nie stanie mu si  krzywda. Teolog przyj

zaproszenie. Wierzy , e zdo a przekona  biskupów do swoich racji.

Przyby  do Konstancji 3 listopada 1414 r. i przez kilka tygodni, mimo ko-

cielnych zakazów, odprawia  tam msze oraz g osi  kazania. By  pewien,

e glejt Zygmunta Luksemburskiego odstraszy jego wrogów, ci tymcza-

sem po kilku tygodniach doprowadzili do jego aresztowania. Hus trzymany

by  najpierw pod kluczem w domu kanoników katedralnych, a 8 grudnia

trafi  do wie y klasztoru dominika skiego. Zygmunt pocz tkowo bardzo si

rozgniewa  na biskupów i pra atów, którzy nie zwa ali na jego list elazny,

jednak monarsze szybko wyt umaczono, e zobowi zania wobec heretyków

nie maj  adnej mocy. Jak si  nied ugo okaza o, król nie znalaz  w sobie

                                                        
4 Stefan Swie awski, Jan Hus — heretyk czy prekursor Vaticanum Secundum, „Tygodnik

Powszechny”, 1911, nr 6, 9 lutego 1986, s. 8.
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odwagi, by stan  w obronie cz owieka uznanego przez hierarchów za

kacerza.

Jeszcze 4 grudnia 1414 r. antypapie  Jan XXIII zwo a  komisj  do zbada-

nia sprawy Husa. Powo ano wiadków, ale samego oskar onego — co zda-

rza o si  wówczas cz sto — nie zamierzano dopuszcza  do g osu. Dopó-

ki jednak kaznodzieja by  oficjalnie wi niem Jana XXIII, dopóty móg

liczy  na w miar  godziwe traktowanie. Sytuacja zmieni a si , gdy anty-

papie  zbieg  z Konstancji, w obawie e zostanie zmuszony do abdykacji,

i odt d za uwi zienie Husa odpowiedzialny by  wy cznie arcybiskup Kon-

stancji. Mistrza Jana czym pr dzej zamkni to w lochach arcybiskupiego

zamku, gdzie przykuty a cuchami, oddzielony od przyjació , g odzony

i chory prze y  73 dni.

Pi tego czerwca 1415 r. przewieziono go w kajdanach do klasztoru fran-

ciszkanów, gdzie przysz o mu sp dzi  ostatnie tygodnie ycia. Szóstego

czerwca w katedrze w Konstancji, podczas kolejnej sesji soborowej, od-

by a si  ceremonia publicznego wykl cia Jana Husa. Ojcowie soborowi uznali,

e sprzeniewierzy  si  stanowi duchownemu, bo szerzy  herezj  (czyli

nieprawomy lne pogl dy), i za to, jak og oszono publicznie, przesta  by

kap anem, a wszystkie jego dzie a mia y by  spalone. Oskar ony zosta

wezwany przed o tarz, aby odst pi  od herezji, ale kiedy nic nie odpowie-

dzia , 8 czerwca odczytano mu akt oskar enia. Jako niezgodne z katolick

ortodoksj  przedstawiono w nim 39 tez Husa pochodz cych g ównie

z traktatu O Ko ciele i z pism polemicznych skierowanych przeciw Stani-

s awowi ze Znojma oraz Št pánowi Pál owi. I jeszcze raz wezwano go

do przeciwstawienia si  heretyckim twierdzeniom.

Profesor Swie awski skonstatowa  z przykro ci , e w przypadku Husa

zwyci y y przemoc i ch  zniszczenia niebezpiecznego przeciwnika za

wszelk  cen . Gdy analizuje si  opis przebiegu pi tnastej sesji soborowej

w Konstancji (8 czerwca 1415 r.), na której odczytano d ugi akt oskar enia

„kacerza Husa”, traktuj c go od tego momentu nie jak cz owieka godnego

szacunku i mi o ci, lecz jako „wcielenie z a”, które nale y duchowo i fizycz-

nie zniszczy  i unicestwi , odnosi si  wra enie, e nieszcz sny „heretyk”

propagowa  autentyczne warto ci moralne i ewangeliczne, podczas gdy

jego oskar yciele upodabniaj  si  do przepojonej hipokryzj  i zak amanej,
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a zarazem pe nej zarozumia o ci i samozadowolenia „gromady faryzeuszy

i doktorów” z ewangelii5.

Hus by  przekonany, e akt oskar enia jest oparty na pomówieniach

oraz b dnie mu przypisywanych twierdzeniach i pogl dach. Pierwszego

lipca 1415 r. og osi  uroczyste o wiadczenie, w którym stwierdzi , e gotów

jest w ka dej chwili odwo a  wszelkie b dy przeciw wierze, które móg

pope ni , nie mo e jednak uzna  za swoje pogl dów, których nigdy nie g osi ,

i zda , których nie podtrzymywa . O wiadczenie to w niczym ju  mu nie

pomog o. Jego los by  przypiecz towany i mia  odt d stanowi  memento dla

wszystkich teologów idealistów, którzy w imi  reformy Ko cio a zapragn liby

otwarcie i publicznie przeciwstawia  si  jego autorytetowi.

Szóstego lipca 1415 r., po mszy wi tej, przyprowadzono go przed oblicze

ojców soborowych. Biskup Lodi wyg osi  pe ne patosu kazanie, w którym

wytyka  Husowi i Wycliffe’owi b dy doktrynalne, nast pnie jeden z w oskich

pra atów odczyta  akt pot pienia. Hus zaprotestowa , pad  na kolana i prosi

Boga o przebaczenie dla swoich oskar ycieli. Wtedy ubrano go w szaty

kap a skie i raz jeszcze za dano wyrzeczenia si  pogl dów wymienionych

w akcie pot pienia. Kiedy znowu odmówi , zerwano z niego szaty, znisz-

czono tonsur  (by  to czytelny dla wszystkich znak pozbawienia godno ci

kap a skiej) i przyczepiono do g owy kart  ze s owem „herezjarcha”. Na-

st pnie zosta  wyprowadzony z katedry i przekazany w adzom wieckim.

Mistrz Jan odmawia  w tym czasie katolickie wyznanie wiary. Przed zacho-

dem s o ca zosta  ywcem spalony na stosie. Umieraj c, piewa  Kyrie
eleison. Jego prochy wrzucono do Renu.

Jak si  mia o okaza , Jan Hus nie by  ostatnim teologiem skazanym przez

Ko ció  w XV w. na spalenie. W Czechach pojawi a si  wkrótce legenda o tym,

e ostatnie s owa Husa na stosie brzmia y: „Mo ecie spali  g  (po cze-

sku hus), ale kiedy  nadejdzie ab d , którego nie spalicie”. Po ponad 100

latach za zapowiadanego w tym proroctwie ab dzia wielu uzna Marcina

Lutra. Kiedy w 1510 r. ten udawa  si  do Rzymu, z pewno ci  wci  jeszcze

widzia  w Husie niebezpiecznego kacerza, s usznie skazanego przez Ko ció

na okrutn  mier .

                                                        
5 Tam e.
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N
Naj wi tsza Dziewica, 90

Naj wi tszy Sakrament, 41

Napomnienie do pokoju, 307

narz dzia m ki Zbawiciela, 114

nico , 129

nieczysto , luxuria, 81

Noel Gerard, 19, 29

nominalizm, 125

nowe stworzenie, 75

O
O Ko ciele, 10, 14

O na ladowaniu, 120

O niewoli babilo skiej Ko cio a, 317

O niewolnej woli, 318, 321, 322

O ortografii czeskiej, 11

O sze ciu b dach, 10

O lubach zakonnych, 277

O wielkim b a nie lutera skim, 315

O wolnej woli, 318

O wolno ci chrze cijanina, 235, 249

O yciu ma e skim, 281

Obelisci, 215

Obja nienia Psalmów, 252

Obrona siedmiu sakramentów, 296

ob arstwo, gula, 81

Ockham Wilhelm, 124

odpust, 143, 157, 212

cz stkowy, 144

ojciec Johann von Greffenstein, 112

P
Pál  Št pán, 12

papie

Aleksander V, 7

Aleksander VI, 45, 50

Benedykt XIII, 7

Benedykt XVI, 331

Eugeniusz IV, 18

Grzegorz XI, 6

Grzegorz XII, 7

Innocenty VIII, 48, 96

Jan XXIII, 7, 9

Juliusz II, 135, 168, 188

Klemens VII, 267

Leon X, 165, 239

Marcin V, 17

Pius II, 20, 47

Sykstus IV, 30

Sylwester, 25

parodia procesji, 266

pedagogika strachu, 80

Petrarka, 90

Petrucci Alfonso, 165

pismo De sex erroribus, 10, 13

Pismo wi te, 262

Pius II, 20, 47

Pochwa a g upoty, 39

pocz tek wiary, 321

podatek antyturecki, 186

podwójna predestynacja, 323

pokuta taryfowa, 79

Porz dek reformy, 270

praktyczne wnioskowanie, 323

Prierias, 172

Przeciw morderczym i zbójeckim

bandom ch opskim, 307

Przeciw niebieskim prorokom, 302,

272

przeistoczenie, 234

przykazania ko cielne, 212

Psalm 79, 242

purgatorium, 138

pycha, superbia, 81
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R
rachunek sumienia, 81

Ratzinger Joseph, 331

realizm poj ciowy scholastyków, 124

reformacja, 45, 340, 350

Resolutiones, 176

rodzice Lutra, 68

rodzina Bo a, 288

S
sacco di Roma, 266

sakramenty, 232

Sankcja pragmatyczna, 167

satanizm, 94

S d Ostateczny, 108, 267

schizma zachodnia, 6

Sentencje, 124

Serralonga, 190

Sforza Ascanio, 43

siedem sakramentów, 296

siedziba papie y, 6

skrucha, 128, 172

sobór trydencki, 330

sola Scriptura, 301

solus Christus, 301

spalenie ksi g, 224

spis grzechów g ównych, 81

spisek Pazzich, 38

spór mnichów, 170

Stanza della Segnatura, 41

Staupitz Johann, 278

strach

przed pot pieniem, 122

przed Szatanem, 103

Suma teologiczna, 188

sumienie pobo nych, 252

Summa anielska, 223

Summa nauki katolickiej, 355

Sykstus IV, 30

syllogismus practicus, 323

Sylwester, 25

sztuka umierania, 112

w. Augustyn, 75, 252

w. Bernard z Clairvaux, 82

w. Onufry, 265

w. Pawe  Pustelnik, 103

w. Tomasz z Akwinu, 91, 124

wi ci, 212

T
Tetzel Johannes, 150, 171

tezy, 158

Todd John M., 85

traktat

De ecclesia, 10

De falso credita et ementita

Constantini Donatione

Declamatio, 25

O Ko ciele, 10

O niewolnej woli, 322

O wolno ci chrze cijanina, 235, 249

trybuna y inkwizycyjne, 97

tryptyk Hieronima Boscha, 105

U
Ulrich von Hutten, 305

upadek Adama, 74

usprawiedliwienie

g oszonych pogl dów, 176

przez wiar , 341, 347
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V
Valdès, 11

vendetta, 22

Vita Christi, 346

W
Wac aw IV, 9

waldensi, 11

Waldo Piotr, 11

Wawrzyniec Wspania y, 135

Wieczerza Pa ska, 269

wielka kl twa, 248

wolno  wyboru, 318

wspólna szkatu a, 270

Wulgata, 103

Wycliffe John, 10

Wyznanie augsburskie, 313

wyznanie wiary, 220

wzrost w cnotach, 128

Z
Zajíc Zbyn k, 8, 12

zamach na Medyceuszy, 37

zazdro , invidia, 81

zbawienie, 164

Z ota legenda, 140

Zwingli Ulrich, 299

ród a antyklerykalizmu, 20

ycie Chrystusa, 346

ywoty w. Antoniego, 106
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