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Rozdziaħ 1

ByĪ paşdziernik 1510 r. NiespeĪna 27-letni Marcin Luter, augustianin z Erfurtu,
zostaĪ wysĪany przez przeĪošonych w dalekî podróš do Rzymu. SzĪo o spór,
jaki toczyĪy miĂdzy sobî klasztory augustianów w Niemczech. Erfurcki konwent Lutra ŁciŁle przestrzegaĪ nakazów ostatniej reformy zakonu dotyczîcej wzmošenia ascezy i rzetelnego przestrzegania pierwotnej reguĪy.
ProwincjaĪ saskiej kongregacji augustianów, a zarazem wikariusz generalny
tego zakonu Johann von Staupitz pragnîĪ, by wszystkie klasztory w jego
prowincji przyjĂĪy styl šycia wzorowany na zakonnikach z Erfurtu. Ci ostatni
obawiali siĂ jednak, še Staupitz bĂdzie wymuszaĪ na nich nazbyt ŁcisĪî
wspóĪpracĂ z innymi konwentami, majîcymi reformĂ dopiero przed sobî,
i postanowili siĂ przed tym bronið poprzez bezpoŁrednie odwoĪanie siĂ
do autorytetu papieša. W dalekî drogĂ wysĪali zatem doŁwiadczonego
ojca Nathina, któremu mĪody jeszcze Luter miaĪ sĪušyð pomocî podczas
pielgrzymki.
Dni stawaĪy siĂ krótsze i coraz czĂŁciej padaĪy jesienne deszcze, kiedy
dwaj zakonnicy wĂdrowali przez Alpy Szwajcarskie do Lombardii i potem
dalej na poĪudnie. Szli, jak nakazywaĪa reguĪa, jeden za drugim. ByĪa to doŁð
niebezpieczna wyprawa, na szczĂŁcie nie musieli siĂ specjalnie troszczyð
o dach nad gĪowî, starali siĂ bowiem nocowað w augustiaĬskich klasztorach majîcych obowiîzek przyjmowania wspóĪbraci. Po latach Luter z wielkim rozrzewnieniem wspominaĪ tĂ podróš. Szwajcarzy np. wywarli na
nim bardzo dobre wrašenie, wydali mu siĂ „najbardziej krzepcy pomiĂdzy
Niemcami”, ciĂško pracowali na chleb, a przecieš ich kraj, jak powiadaĪ
Luter, „to tylko góry i doliny — nic poza tym”. Na alpejskich Īîkach i pastwiskach hodowali bydĪo, ale czĂsto nie wystarczaĪo to na godziwe šycie
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i z tego powodu wielu „szczerych i peĪnych šycia” Szwajcarów zaciîgaĪo siĂ
do najemnej sĪušby w wojskach papieša bîdş króla Francji.
W Lombardii z kolei spodobaĪa mu siĂ uprzejmoŁð jej mieszkaĬców.
CieszyĪ siĂ teš, še trafiĪ do krainy peĪnej sĪoĬca. Miasta i osady byĪy zamošne,
wino mocniejsze i smaczniejsze niš w Niemczech. W Mediolanie Luter
chciaĪ odprawið mszĂ dziĂkczynnî za to, še w trakcie dotychczasowej podróšy z ojcem Nathinem zdoĪaĪ uniknîð czyhajîcych zewszîd niebezpieczeĬstw — zarówno pogodowych, jak i stwarzanych przez wszechobecne
bandy zbójców. ZdziwiĪ siĂ bardzo, še nie moše tego uczynið, gdyš, jak mu
powiedziano, w Mediolanie od wieków celebrowano liturgiĂ (tak zresztî
pozostaĪo do dziŁ) w odrĂbnym rycie, nazywanym od imienia patrona miasta — Łw. Ambrošego — ambrozjaĬskim. Luter nigdy wczeŁniej o nim nie
sĪyszaĪ, choð od ponad piĂciu lat studiowaĪ doktrynĂ katolickî. Niebawem
miaĪ doŁwiadczyð jeszcze wiĂkszych zadziwieĬ. KoŁcióĪ i Łwiat w Italii nie
wyglîdaĪy caĪkiem tak, jak zwykĪo siĂ je przedstawiað na wykĪadach wygĪaszanych w klasztorach i na uniwersytetach. ChrzeŁcijaĬstwem ĪaciĬskim
wstrzîsaĪ potĂšny kryzys, z którego wielu zdawaĪo sobie sprawĂ, ale tylko nieliczni odwašali siĂ wyjaŁniað, na czym polega jego istota.
Do Wiecznego Miasta dotarĪ w strugach deszczu dopiero pod koniec
1510 r. Gdy Luter z daleka zobaczyĪ Rzym, wzruszony uklîkĪ na drodze.
TĂ chwilĂ tak póşniej wspominaĪ: „RzuciĪem siĂ na ziemiĂ i powiedziaĪem:
Bîdş bĪogosĪawiona, sancta Roma”. ByĪa to dla niego stolica chrzeŁcijaĬstwa,
prawdziwe serce Chrystusowego KoŁcioĪa. Ów mĪody zakonnik nie do koĬca
jeszcze wówczas uŁwiadamiaĪ sobie, jak ciĂškie choroby trapiî od Łrodka
umiĪowanî przez niego spoĪecznoŁð wybranych przez Boga do zbawienia.
Rzym od starošytnoŁci byĪ siedzibî papiešy, którzy z upĪywem wieków
roŁcili sobie coraz wiĂksze prawa do wĪadzy nie tylko nad caĪym chrzeŁcijaĬstwem, ale teš Łwiatem pozakoŁcielnym. W latach 1309 – 1377 nastĂpcy Łw. Piotra rezydowali w prowansalskim Awinionie, gdzie popadli
w silnî zalešnoŁð politycznî od królów Francji. Dopiero zmarĪy w 1378 r.
Grzegorz XI postanowiĪ powrócið do Rzymu, co zresztî uczyniĪ pod wpĪywem napomnieĬ odwašnej zakonnicy Łw. Katarzyny SieneĬskiej. Jak siĂ
wkrótce okazaĪo, ten powrót spowodowaĪ niebywaĪî katastrofĂ, zwanî
dziŁ wielkî schizmî zachodniî. Papieš zmarĪ niedĪugo po przyjeşdzie do
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Wiecznego Miasta, gdzie, jak pisze Jean Delumeau: Groşne grupy nacisku,
jakie tworzyli kardynaĪowie podzieleni na rywalizujîce ze sobî stronnictwa,
doprowadziĪy boleŁnie zaskoczone chrzeŁcijaĬstwo do schizmy, która miaĪa
trwað lat trzydzieŁci dziewiĂð. Zrazu niezdecydowana, Europa katolicka rozpadĪa siĂ na dwie czĂŁci: Francja, Szkocja, Kastylia, Aragonia opowiedziaĪy siĂ za
Francuzem, Klemensem VII, inne kraje — za WĪochem Urbanem VI. Dwaj papieše i dwa wrogie sobie ŁwiĂte kolegia wzajemnie siĂ wyklĂĪy i staraĪy pozyskað
sobie kraje i królów przeciwnej obediencji. Kašde stronnictwo miaĪo swoich
propagandystów i swoich ŁwiĂtych. […] Raz porwani w tryby maszyny papieše-antagoniŁci i ich nastĂpcy, w ramach kašdej obediencji, nie chcieli zrozumieð, še poĪošyð kres schizmie mogĪa tylko ich abdykacja1.
Ostatecznie, po kilkudziesiĂciu latach od powrotu Grzegorza XI do Rzymu,
do schedy po Łw. Piotrze pretendowaĪo juš nie dwóch, ale trzech biskupów.
Skandalowi temu miaĪ zaradzið zwoĪany w 1409 r. sobór w Pizie, w którym
uczestniczyli kardynaĪowie z obozów obu papiešy. Ojcowie soborowi usunĂli z urzĂdu papiešy Grzegorza XII (wĪadajîcego w Rzymie) oraz Benedykta XIII (panujîcego w Awinionie). Na ich miejsce wybrano Aleksandra V,
który za swojî siedzibĂ (oczywiŁcie tymczasowî, bo chciaĪ osiîŁð w Rzymie)
obraĪ PizĂ. Ale dwaj pierwsi nie zamierzali ustîpið, tym bardziej še obu
popierali wĪadcy róšnych europejskich królestw. Aleksander V zmarĪ juš
w 1410 r. i na jego miejsce zostaĪ wybrany Jan XXIII. Kres temu rozdarciu
zachodniego chrzeŁcijaĬstwa poĪošyĪ dopiero nastĂpny sobór, zwoĪany
w niemieckiej Konstancji nad Jeziorem BodeĬskim i obradujîcy w latach
1414 – 1418. Jedenastego listopada 1417 r. papiešem wybrano tam wywodzîcego siĂ z rzymskiego rodu arystokratĂ Odona ColonnĂ (uznajîcy siĂ
w tym czasie za papiešy Jan XXIII i Grzegorz XII zostali uprzednio zmuszeni do rezygnacji; trzeci, Benedykt XIII, nie chciaĪ ustîpið, ale ojcowie
soborowi stwierdzili, še majî prawo pozbawið go urzĂdu).
Wybór ten koĬczyĪ formalnie wielkî schizmĂ zachodniî, ale teš ŁwiadczyĪ o sĪaboŁci papiestwa. Marcin V zostaĪ bowiem wybrany nie tylko gĪosami
kardynaĪów, których na konklawe byĪo 23. StaĪo siĂ tak, poniewaš ojcowie
soborowi, którzy podczas obrad tworzyli grupy majîce reprezentowað
1

Jean Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, tĪum. Eligia Bîkowska, Warszawa 1987,

s. 113.
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róšne „nacje” europejskie, zdecydowali, by wraz z kardynaĪami wyboru nowego papieša dokonali takše doktorzy prawa oraz teologii. Tych byĪo 30,
zostali wyznaczeni przez poszczególne grupy i stanowili šywy dowód
na to, še na zgromadzeniu w Konstancji zwyciĂšyĪ poglîd, zwany czĂsto
w historiografii koncyliaryzmem, iš sobór stoi ponad papiešem. Najgorliwsi
zwolennicy tej koncepcji dîšyli do przeksztaĪcenia papiestwa w rodzaj monarchii parlamentarnej i chyba nie caĪkiem zdawali sobie sprawĂ z tego, še
uzdrowienie KoŁcioĪa nie moše polegað tylko na wprowadzeniu nowych
rozwiîzaĬ instytucjonalnych. Choroba, która toczyĪa w tym czasie zachodnie
chrzeŁcijaĬstwo, nie dotykaĪa bowiem wyĪîcznie instytucji. Owszem, w Konstancji powszechnie wyrašano potrzebĂ reformy koŁcielnej, jednak nieprzypadkowo ojcowie soborowi podczas obrad skazali na stos czĪowieka
uwašanego wówczas w Europie za jednego z najšarliwszych reformatorów
(aczkolwiek w przyszĪoŁci czĂsto nazywano go „najĪagodniejszym”).
Tragiczna historia Jana Husa staĪa siĂ ostrzešeniem dla wielu myŁlîcych
o reformie KoŁcioĪa2. Do jego losów wielokrotnie odnosiĪ siĂ Marcin Luter
i inni znaczîcy teologowie protestanccy. Zabójstwo Husa staĪo siĂ dla nich
wašnym argumentem, še KoŁcióĪ rzymski nie moše sobie roŁcið prawa
do reprezentowania peĪnego dziedzictwa Jezusa Chrystusa. Jednak Jan Hus,
czeski teolog, profesor praskiego uniwersytetu (zostaĪ nim w 1398 r., w wieku 28 lat), którego kazania wygĪaszane w Kaplicy Betlejemskiej w Pradze
przyciîgaĪy tĪumy, bez wîtpienia chciaĪ pozostað prawowiernym katolikiem.
Mimo to miaĪ ŁwiadomoŁð, še gĪoszone przez niego poglîdy mogî budzið
w ówczesnym KoŁciele kontrowersje, wiĂc nie zdziwiĪ siĂ zbytnio, gdy
16 lipca 1410 r. zostaĪ ekskomunikowany przez arcybiskupa Pragi (byĪ nim
ZbynĄk Zajíc z Hazmburka), któremu od 1403 r. Hus doradzaĪ w sprawach
teologicznych i administracyjno-koŁcielnych. Czas wspóĪpracy miĂdzy hierarchî i Husem skoĬczyĪ siĂ krótko przed ogĪoszeniem przez papieša ekskomuniki na teologa. Zajíc zabroniĪ wówczas Husowi gĪoszenia kazaĬ, co
okazaĪo siĂ celnym uderzeniem i odtîd do sporu miĂdzy arcybiskupem

2

Na temat šycia i dzieĪa Husa zob. Grzegorz RyŁ, Jan Hus wobec kryzysu KoŁcioĪa

doby wielkiej schizmy, Kraków 2000; Anna Paner, Marcin Hintz (red.), Jan Hus. Šycie
i dzieĪo. W 600. rocznicĂ Łmierci, GdaĬsk 2016.
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a uczonym teologiem wkroczyĪa brutalna polityka, zarówno koŁcielna, jak
i Łwiecka.
Sam mistrz Jan mocno wierzyĪ w to, še swojî popularnoŁð wŁród praskich mieszczan zawdziĂcza Bošej opatrznoŁci. Arcybiskup uwašaĪ inaczej.
NabraĪ teš podejrzeĬ, še jego dawny doradca zaczîĪ otwarcie gĪosið heretyckie poglîdy, a to byĪy juš sprawy bardzo powašne. Do ich osîdu angašowano w Łredniowieczu najwyšsze autorytety koŁcielne.
To wĪaŁnie Zajíc sprawiĪ, še koncepcjami Husa zaczĂĪy interesowað siĂ
osoby z otoczenia antypapieša Jana XXIII. Mistrz z Pragi zostaĪ wezwany
do osobistego zĪošenia wyjaŁnieĬ przed obliczem papieskim, czego nie
zrobiĪ, bo dobrze wiedziaĪ, še mogĪoby to skoĬczyð siĂ dla niego dĪugotrwaĪym wiĂzieniem, a nawet Łmierciî. Zamiast jechað do papieša, wysĪaĪ
w zastĂpstwie do Italii kilku zaufanych przyjacióĪ. W odpowiedzi Jan XXIII
ekskomunikowaĪ Husa, a odpowiedni akt 15 marca 1411 r. zostaĪ ogĪoszony we wszystkich koŁcioĪach Pragi. Hus zwróciĪ siĂ wówczas o pomoc
do króla Czech WacĪawa IV Luksemburskiego i jî uzyskaĪ. Zajíc natomiast
zamierzaĪ poprosið o wsparcie Zygmunta Luksemburskiego, przyrodniego
brata WacĪawa IV, ówczesnego króla WĂgier, przyszĪego cesarza. Los chciaĪ,
še wczesnî jesieniî 1411 r. arcybiskup zmarĪ w drodze na WĂgry. Odtîd
koŁcielny sîd nad Husem spoczywaĪ tylko w rĂkach kurii rzymskiej.
Poczîtkowo mistrz Jan nie przejîĪ siĂ tym szczególnie, bo liczyĪ na
wsparcie króla WacĪawa. Nie przypuszczaĪ, jak wielu idealistów przed nim
i po nim, še politycy raczej nie zaprzîtajî sobie gĪowy wzniosĪymi ideami.
Wkrótce Jan XXIII ogĪosiĪ w Europie krucjatĂ przeciw swojemu wrogowi,
królowi Neapolu WĪadysĪawowi I AndegaweĬskiemu. Antypapieš za pomoc
militarnî czy finansowî w tej wyprawie obiecywaĪ liczne odpusty, toteš jego wysĪannicy rychĪo zjawili siĂ w Pradze. Za sprawî Husa i jednego z jego
oddanych przyjacióĪ, Hieronima, równieš profesora praskiego uniwersytetu,
prašanie wyŁmiali ich šîdania. Wtedy papiescy legaci zwrócili siĂ do
króla o wymierzenie kary za takî potwarz i w efekcie publicznie ŁciĂto
trzech mieszczan (póşniej zostali uznani przez zwolenników Husa za
pierwszych mĂczenników odnowy KoŁcioĪa). Niebawem Jan XXIII nie
tylko ponownie zatwierdziĪ ekskomunikĂ Husa, ale teš naĪošyĪ interdykt
(czyli zakaz sprawowania sakramentów) na caĪî PragĂ i wszystkie miejsca
w Królestwie Czech, w których mistrz Jan mógĪ przebywað.
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Hus udaĪ siĂ na poĪudnie, do miejscowoŁci Kozí Hrádek i Sezimovo Ústí,
gdzie poŁwiĂciĪ siĂ intensywnej pracy pisarskiej. W 1413 r. ukoĬczyĪ swój
najwašniejszy, napisany po Īacinie traktat De ecclesia (O KoŁciele) oraz liczne
pisma polemiczne, wŁród których najwiĂkszî sĪawĂ zdobyĪo De sex erroribus
(O szeŁciu bĪĂdach). To wĪaŁnie pismo pod koniec kwietnia 1414 r. przybiĪ
(w podobny sposób postîpi po przeszĪo 100 latach doktor Marcin Luter
w Wittenberdze) do bramy praskiej Kaplicy Betlejemskiej, gdzie przez wiele
lat gĪosiĪ kazania i przyciîgaĪ tĪumy. ZrobiĪ to, gdy tylko siĂ zorientowaĪ,
še król WacĪaw nie zamierza stosowað siĂ do papieskich šîdaĬ (Ojciec
ŀwiĂty rzuciĪ ekskomunikĂ, za jego sprawî wprowadzono teš interdykt).
W caĪej ĪaciĬskiej Europie poglîdy Husa wyrašone w jego pismach
zdobywaĪy coraz wiĂcej zwolenników, choð liczni polemiŁci wytykali mu
bĪĂdy przeciw ortodoksji. Mistrz Jan nie byĪ pierwszym teologiem, który
próbowaĪ doprowadzið do radykalnej reformy w KoŁciele. Wezwania do
niej powtarzano od dziesiîtków lat, a rozwiîzĪoŁð i chciwoŁð kleru budziĪy powszechne zgorszenie. WĪaŁnie ta demoralizacja bardziej przyczyniaĪa siĂ do kryzysu zachodniego chrzeŁcijaĬstwa niš wielka schizma
czy spory o prymat biskupów Rzymu nad soborami. Papieše i antypapieše,
kardynaĪowie, biskupi oraz szeregowi ksiĂša cudzoĪošyli, nĂkali lud nowymi podatkami, šîdali wysokich opĪat za sprawowanie sakramentów. CzĂsto wiĂcej zajmowaĪy ich polityczne intrygi i wojaczka niš gĪoszenie cnót
ewangelicznych. Nic dziwnego, še zdarzali siĂ ŁmiaĪkowie gotowi wystîpið przeciw grzechom, jakich dopuszczali siĂ duchowni.
NiedĪugo przed poczîtkiem wielkiej schizmy zachodniej najwiĂkszî
sĪawĂ wŁród nich zdobyĪ angielski teolog John Wycliffe (ok. 1329 – 1384),
znany u nas jako Jan Wiklef. PotĂpiaĪ chciwoŁð i bogactwo ludzi KoŁcioĪa,
twierdziĪ, še to Bóg jest wĪaŁcicielem wszystkich dóbr materialnych, dlatego bezpoŁredniî pieczĂ nad majîtkiem KoŁcioĪa powinni sprawowað
królowie, którym przecieš Stwórca przekazaĪ wĪadzĂ Łwieckî. Takie stanowisko nie mogĪo siĂ podobað opĪywajîcemu w dostatki klerowi. Wycliffe
wystîpiĪ teš z ostrî krytykî papiestwa, oznajmiajîc ni mniej, ni wiĂcej, še
w Biblii nie znajduje šadnego uzasadnienia dla wĪadzy nastĂpców Łw. Piotra.
GĪosiĪ ponadto postulat tĪumaczenia Pisma ŀwiĂtego i tekstów liturgicznych
na jĂzyk zrozumiaĪy dla prostego ludu. Gdy w 1382 r. król Anglii Ryszard II
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poŁlubiĪ AnnĂ Czeskî, Czesi zaczĂli wyješdšað na studia do Oksfordu bîdş
Cambridge, gdzie mieli okazjĂ zapoznað siĂ z poglîdami Wycliffe’a. OkoĪo
1400 r. (najpewniej za sprawî Hieronima z Pragi) jego pisma trafiĪy nad
WeĪtawĂ. Szybko dostaĪy siĂ do rîk Jana Husa, a ten postanowiĪ je wykorzystað nie tylko w swojej praktyce akademickiej, ale i kaznodziejskiej.
W kazaniach wygĪaszanych w Kaplicy Betlejemskiej we wszystkie niedziele i ŁwiĂta koŁcielne rano i po poĪudniu gromiĪ prašan. OskaršaĪ ich
o chciwoŁð, oddawanie siĂ pijaĬstwu i rozpuŁcie, szczególnie wiele miejsca
poŁwiĂcaĪ niemoralnym poczynaniom kleru oraz szlachty. BudziĪo to
aplauz wiernych z nišszych warstw spoĪecznych. Swoje kazania Hus przygotowywaĪ bardzo starannie, zwĪaszcza še zamošni darczyĬcy zobowiîzali go do staĪego pogĪĂbiania studiów biblijnych i zwolnili z innych obowiîzków liturgicznych poza gĪoszeniem homilii.
Z poleconych mu zadaĬ mistrz Jan wywiîzywaĪ siĂ znakomicie. TĪumaczyĪ teksty biblijne na czeski, nie unikajîc przy tym potocznych zwrotów,
w czym nie byĪ prekursorem. Juš pod koniec XIII w. Valdès (znany póşniej
równieš jako Piotr Waldo), bogaty kupiec burgundzki z Lyonu, zgodnie
z ewangelicznymi nakazami Chrystusa zaczîĪ nieŁð pomoc ubogim i zleciĪ
swoim naŁladowcom przekĪad Pisma ŀwiĂtego na jĂzyk prowansalski. Jego
uczniów — waldensów — KoŁcióĪ zwalczaĪ w róšnych zakîtkach Europy,
nie tylko w poĪudniowej Francji, ale i we WĪoszech, w Szwajcarii, Niemczech, Czechach i na ŀlîsku, gdzie ich okrojone wspólnoty dotrwaĪy do czasów Husa. Waldensi kilkakrotnie siĂ z nim kontaktowali, a niektórzy z nich
przyĪîczyli siĂ nawet do kierowanego przez mistrza Jana ruchu reformatorskiego3.
W czeskich przekĪadach Pisma ŀwiĂtego Hus tĂpiĪ latynizmy i germanizmy, wykazujîc przy tym dušî sprawnoŁð sĪowotwórczî w rodzimym
jĂzyku. PróbowaĪ ujednolicið reguĪy gramatyczne, zdoĪaĪ teš uŁciŁlið zasady
czeskiej ortografii przez wprowadzenie prostych znaków diakrytycznych.
Przypisywane mu dzieĪo De ortographia bohemica (O ortografii czeskiej)
3

Waldensi odgrywali dušî rolĂ w tzw. KoŁciele taboryckim stanowiîcym radykalny

odĪam husytyzmu. W czasie reformacji pewne wspólnoty waldensów przyĪîczyĪy siĂ
do KoŁcioĪa kalwiĬskiego. KoŁcioĪy nawiîzujîce do tradycji Valdèsa przetrwaĪy
do czasów nam wspóĪczesnych.
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wywarĪo wpĪyw nie tylko na dzieje pisanej czeszczyzny, ale równieš na
pisowniĂ jĂzyków: Īušyckiego, sĪoweĬskiego, chorwackiego, a nawet litewskiego (Litwini w XIX w. woleli przyjîð ortografiĂ od Czechów, a nie
od Polaków). Hus sprzeciwiaĪ siĂ dominacji germaĬskiej nie tylko na polu
lingwistycznym i zdecydowanie krytykowaĪ ucisk, jaki wobec czeskich chĪopów stosowali ich mówiîcy po niemiecku panowie. W jego kazaniach
pojawiaĪo siĂ coraz wiĂcej wîtków wyjĂtych z pism Wycliffe’a, za pomocî
których gromiĪ niemoralnoŁð rodzimych decydentów zarówno koŁcielnych,
jak i Łwieckich. Nic dziwnego, še wielu z nich — przede wszystkim sam
arcybiskup Pragi ZbynĄk Zajíc — staĪo siĂ zajadĪymi wrogami kaznodziei.
Tymczasem na praskiej uczelni wybuchĪ spór dotyczîcy nauk angielskiego teologa z udziaĪem tzw. nacji uniwersyteckich, do których zaliczano Bawarczyków, Sasów, Polaków i Czechów. Pierwsze trzy byĪy
zdominowane przez etnicznych Niemców. W 1403 r. uroczyŁcie potĂpiono
45 artykuĪów z pism Wycliffe’a, do czego przyczynili siĂ przede wszystkim czĪonkowie nacji niemieckich (w tym osobisty adwersarz Husa na
uniwersytecie Johann Hübner). Jedynie Czesi bronili angielskiego myŁliciela, a takše tych jego tez, którym rzeczywiŁcie nie bardzo byĪo po drodze z katolickî ortodoksjî. Wycliffe widziaĪ w Biblii jedyne şródĪo objawienia
Bošego w Łwiecie, natomiast KoŁcióĪ uznaĪ TradycjĂ wyrašonî w dzieĪach swoich ojców i doktorów za şródĪo równie wašne jak Pismo. Angielski
teolog nie przyjmowaĪ teš prawdy o realnym przeistoczeniu chleba i wina
w eucharystii w ciaĪo i krew Chrystusa. Tych radykalnych tez Wycliffe’a
raczej nie popieraĪ sam Hus, ale juš jego bliscy uniwersyteccy znajomi —
StanisĪaw ze Znojma i ŠtĄpán Páleö — mocno przy nich obstawali.
Przez kilka lat w sporze z nacjami niemieckimi mistrz Jan mógĪ liczyð
na wsparcie swojego mošnego protektora, arcybiskupa Zbyİka Zajíca, ale
w koĬcu jego adwersarze zaczĂli mocno naciskað na hierarchĂ. Wedle
Hübnera byĪo oczywiste, še Hus i jego zwolennicy gĪoszî groşne „herezje
wiklifowskie” i wkrótce zdoĪajî do tego przekonað równieš Zajíca. W 1407 r.
za sprawî arcybiskupa sîd koŁcielny oskaršyĪ StanisĪawa ze Znojma
i ŠtĄpána Pálöa o odstĂpstwo i wówczas dla postronnych staĪo siĂ jasne,
še jest to cios wymierzony w Husa. W tym momencie arcybiskup nie zdecydowaĪ siĂ jeszcze zwrócið przeciw popularnemu kaznodziei, natomiast
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obaj oskaršeni zostali skutecznie zastraszeni podczas procesu. Odtîd
zaczĂli wystĂpowað przeciw Husowi, który zwalczaĪ ich poglîdy w pismach
polemicznych.
W 1409 r. pozostajîcy w sporze z arcybiskupem Zajícem król WacĪaw
IV poparĪ jednoznacznie nacjĂ czeskî na uniwersytecie. W specjalnym
dekrecie ogĪoszonym w Kutnej Horze wĪadca stwierdziĪ, še we wszelkich
sporach na uczelni Czechom powinny byð przyznane trzy gĪosy, a wszystkim innym nacjom tylko jeden. Skutkiem tego ok. 2000 studentów oraz
wykĪadowców opuŁciĪo PragĂ i rozpierzchĪo siĂ po róšnych uniwersytetach
w Europie, rozpowiadajîc przy tym, še nad WeĪtawî szerzy siĂ niebezpieczna herezja wiklifowska.
Tymczasem Hus i jego zwolennicy triumfowali. Do 1412 r. istotnie mieli
wsparcie króla WacĪawa, a samego mistrza Jana coraz chĂtniej popierali
teš przedstawiciele czeskiej szlachty. Gdy w kwietniu 1414 r. kaznodzieja
przybijaĪ do bramy Kaplicy Betlejemskiej swoje pismo De sex erroribus,
miaĪ peĪnî ŁwiadomoŁð, še jego postulaty poprî w Czechach liczni zwolennicy. Nie wiedziaĪ jednak, še w wielu uniwersytetach oraz kancelariach
biskupich Europy zyskaĪ juš miano niebezpiecznego heretyka. Jego argumenty uwašano tam za groşne dla trwania instytucji koŁcielnych uznawanych za nienaruszalne i ŁwiĂte.
Grzechy KoŁcioĪa — pycha, chciwoŁð, rozwiîzĪoŁð, kupczenie urzĂdami (czyli symonia) — na które mistrz Jan zwracaĪ uwagĂ, miaĪy wedĪug
niego şródĪo przede wszystkim w bĪĂdnym rozumieniu, czym jest KoŁcióĪ. ZdarzaĪy siĂ bowiem wtedy powszechne opinie, še KoŁcióĪ stanowi
jedynie papieš wraz z kardynaĪami, a caĪa reszta wiernych moše liczyð
na zbawienie tylko wtedy, gdy okaše bezwzglĂdne posĪuszeĬstwo hierarchom. Hus ostro wystĂpowaĪ przeciwko tego typu poglîdom. Jak pisaĪ
profesor Stefan Swiešawski, wybitny znawca dziejów filozofii i kultury
XV w.: […] dziaĪalnoŁð i program Husa wyrašaĪy rewolucyjnoŁð najgĪĂbszî,
bo dîšnoŁð radykalnego przystosowania KoŁcioĪa do wymogów Ewangelii;
KoŁcióĪ i teologia miaĪy stawað siĂ coraz bardziej ewangeliczne. Aby jednak
urzeczywistnið ten cel, trzeba byĪo zachwiað dwiema podstawami, na których
wspieraĪa siĂ caĪa struktura doczesnej potĂgi KoŁcioĪa: chodziĪo o teokratyczne rzîdy papieskie i o uprzywilejowanî rolĂ kurii rzymskiej w strukturze
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KoŁcioĪa jako instytucji. UderzaĪ wiĂc Hus w dwa niezmiernie czuĪe punkty
KoŁcioĪa pojmowanego jako doczesna potĂga4.
W swoim gĪównym dziele O KoŁciele Hus opisaĪ (idîc w tym za Wycliffe’em) KoŁcióĪ — mistyczne ciaĪo Chrystusa — jako spoĪecznoŁð wszystkich przeznaczonych do zbawienia w przeszĪoŁci, teraşniejszoŁci i przyszĪoŁci. Natomiast wszyscy niepredestynowani do zbawienia stanowiî ciaĪo
diabĪa. SĂk w tym, še w ziemskiej instytucji KoŁcioĪa šyjî obok siebie zarówno czĪonkowie ciaĪa Chrystusa, jak i ciaĪa diabelskiego, a wŁród czĪonków
tego ostatniego, zdaniem Husa, mošna znaleşð licznych przedstawicieli duchowieĬstwa. Nieprawdî jest teš, še w tylko w papiestwie nalešy widzieð
jedyny, ŁwiĂty i apostolski KoŁcióĪ. Wcale bowiem nie mošna byð pewnym, še papieše i kardynaĪowie istotnie nalešî do wybranych do zbawienia.
Instytucje koŁcielne to nie to samo co spoĪecznoŁð zbawionych. Takie poglîdy
na rolĂ i misjĂ KoŁcioĪa (czyli eklezjologiĂ) staĪy siĂ powszechne w katolicyzmie wĪaŁciwie dopiero w dobie II soboru watykaĬskiego (1962 – 1965),
natomiast w XV stuleciu wielu uznawaĪo je za herezjĂ. Hus gotów byĪ
jednak bronið swojej teologii, dlatego zgodziĪ siĂ pojechað do Konstancji.
Prawdopodobnie nie przypuszczaĪ, še wielu ojców soboru uwaša go za
heretyka, a z ich zdaniem musiaĪ siĂ liczyð Zygmunt Luksemburski dîšîcy do zdobycia korony cesarskiej. Z tego powodu król WĂgier zaprosiĪ Husa
do Konstancji i daĪ mu list šelazny — pisemnî gwarancjĂ, še na tym najwašniejszym zgromadzeniu KoŁcioĪa nie stanie mu siĂ krzywda. Teolog przyjîĪ
zaproszenie. WierzyĪ, še zdoĪa przekonað biskupów do swoich racji.
PrzybyĪ do Konstancji 3 listopada 1414 r. i przez kilka tygodni, mimo koŁcielnych zakazów, odprawiaĪ tam msze oraz gĪosiĪ kazania. ByĪ pewien,
še glejt Zygmunta Luksemburskiego odstraszy jego wrogów, ci tymczasem po kilku tygodniach doprowadzili do jego aresztowania. Hus trzymany
byĪ najpierw pod kluczem w domu kanoników katedralnych, a 8 grudnia
trafiĪ do wiešy klasztoru dominikaĬskiego. Zygmunt poczîtkowo bardzo siĂ
rozgniewaĪ na biskupów i praĪatów, którzy nie zwašali na jego list šelazny,
jednak monarsze szybko wytĪumaczono, še zobowiîzania wobec heretyków
nie majî šadnej mocy. Jak siĂ niedĪugo okazaĪo, król nie znalazĪ w sobie
4

Stefan Swiešawski, Jan Hus — heretyk czy prekursor Vaticanum Secundum, „Tygodnik

Powszechny”, 1911, nr 6, 9 lutego 1986, s. 8.
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odwagi, by stanîð w obronie czĪowieka uznanego przez hierarchów za
kacerza.
Jeszcze 4 grudnia 1414 r. antypapieš Jan XXIII zwoĪaĪ komisjĂ do zbadania sprawy Husa. PowoĪano Łwiadków, ale samego oskaršonego — co zdarzaĪo siĂ wówczas czĂsto — nie zamierzano dopuszczað do gĪosu. Dopóki jednak kaznodzieja byĪ oficjalnie wiĂşniem Jana XXIII, dopóty mógĪ
liczyð na w miarĂ godziwe traktowanie. Sytuacja zmieniĪa siĂ, gdy antypapieš zbiegĪ z Konstancji, w obawie še zostanie zmuszony do abdykacji,
i odtîd za uwiĂzienie Husa odpowiedzialny byĪ wyĪîcznie arcybiskup Konstancji. Mistrza Jana czym prĂdzej zamkniĂto w lochach arcybiskupiego
zamku, gdzie przykuty ĪaĬcuchami, oddzielony od przyjacióĪ, gĪodzony
i chory przešyĪ 73 dni.
Piîtego czerwca 1415 r. przewieziono go w kajdanach do klasztoru franciszkanów, gdzie przyszĪo mu spĂdzið ostatnie tygodnie šycia. Szóstego
czerwca w katedrze w Konstancji, podczas kolejnej sesji soborowej, odbyĪa siĂ ceremonia publicznego wyklĂcia Jana Husa. Ojcowie soborowi uznali,
še sprzeniewierzyĪ siĂ stanowi duchownemu, bo szerzyĪ herezjĂ (czyli
nieprawomyŁlne poglîdy), i za to, jak ogĪoszono publicznie, przestaĪ byð
kapĪanem, a wszystkie jego dzieĪa miaĪy byð spalone. Oskaršony zostaĪ
wezwany przed oĪtarz, aby odstîpiĪ od herezji, ale kiedy nic nie odpowiedziaĪ, 8 czerwca odczytano mu akt oskaršenia. Jako niezgodne z katolickî
ortodoksjî przedstawiono w nim 39 tez Husa pochodzîcych gĪównie
z traktatu O KoŁciele i z pism polemicznych skierowanych przeciw StanisĪawowi ze Znojma oraz ŠtĄpánowi Pálöowi. I jeszcze raz wezwano go
do przeciwstawienia siĂ heretyckim twierdzeniom.
Profesor Swiešawski skonstatowaĪ z przykroŁciî, še w przypadku Husa
zwyciĂšyĪy przemoc i chĂð zniszczenia niebezpiecznego przeciwnika za
wszelkî cenĂ. Gdy analizuje siĂ opis przebiegu piĂtnastej sesji soborowej
w Konstancji (8 czerwca 1415 r.), na której odczytano dĪugi akt oskaršenia
„kacerza Husa”, traktujîc go od tego momentu nie jak czĪowieka godnego
szacunku i miĪoŁci, lecz jako „wcielenie zĪa”, które nalešy duchowo i fizycznie zniszczyð i unicestwið, odnosi siĂ wrašenie, še nieszczĂsny „heretyk”
propagowaĪ autentyczne wartoŁci moralne i ewangeliczne, podczas gdy
jego oskaršyciele upodabniajî siĂ do przepojonej hipokryzjî i zakĪamanej,
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a zarazem peĪnej zarozumiaĪoŁci i samozadowolenia „gromady faryzeuszy
i doktorów” z ewangelii5.
Hus byĪ przekonany, še akt oskaršenia jest oparty na pomówieniach
oraz bĪĂdnie mu przypisywanych twierdzeniach i poglîdach. Pierwszego
lipca 1415 r. ogĪosiĪ uroczyste oŁwiadczenie, w którym stwierdziĪ, še gotów
jest w kašdej chwili odwoĪað wszelkie bĪĂdy przeciw wierze, które mógĪ
popeĪnið, nie moše jednak uznað za swoje poglîdów, których nigdy nie gĪosiĪ,
i zdaĬ, których nie podtrzymywaĪ. OŁwiadczenie to w niczym juš mu nie
pomogĪo. Jego los byĪ przypieczĂtowany i miaĪ odtîd stanowið memento dla
wszystkich teologów idealistów, którzy w imiĂ reformy KoŁcioĪa zapragnĂliby
otwarcie i publicznie przeciwstawiað siĂ jego autorytetowi.
Szóstego lipca 1415 r., po mszy ŁwiĂtej, przyprowadzono go przed oblicze
ojców soborowych. Biskup Lodi wygĪosiĪ peĪne patosu kazanie, w którym
wytykaĪ Husowi i Wycliffe’owi bĪĂdy doktrynalne, nastĂpnie jeden z wĪoskich
praĪatów odczytaĪ akt potĂpienia. Hus zaprotestowaĪ, padĪ na kolana i prosiĪ
Boga o przebaczenie dla swoich oskaršycieli. Wtedy ubrano go w szaty
kapĪaĬskie i raz jeszcze zašîdano wyrzeczenia siĂ poglîdów wymienionych
w akcie potĂpienia. Kiedy znowu odmówiĪ, zerwano z niego szaty, zniszczono tonsurĂ (byĪ to czytelny dla wszystkich znak pozbawienia godnoŁci
kapĪaĬskiej) i przyczepiono do gĪowy kartĂ ze sĪowem „herezjarcha”. NastĂpnie zostaĪ wyprowadzony z katedry i przekazany wĪadzom Łwieckim.
Mistrz Jan odmawiaĪ w tym czasie katolickie wyznanie wiary. Przed zachodem sĪoĬca zostaĪ šywcem spalony na stosie. Umierajîc, ŁpiewaĪ Kyrie
eleison. Jego prochy wrzucono do Renu.
Jak siĂ miaĪo okazað, Jan Hus nie byĪ ostatnim teologiem skazanym przez
KoŁcióĪ w XV w. na spalenie. W Czechach pojawiĪa siĂ wkrótce legenda o tym,
še ostatnie sĪowa Husa na stosie brzmiaĪy: „Mošecie spalið gĂŁ (po czesku hus), ale kiedyŁ nadejdzie ĪabĂdş, którego nie spalicie”. Po ponad 100
latach za zapowiadanego w tym proroctwie ĪabĂdzia wielu uzna Marcina
Lutra. Kiedy w 1510 r. ten udawaĪ siĂ do Rzymu, z pewnoŁciî wciîš jeszcze
widziaĪ w Husie niebezpiecznego kacerza, sĪusznie skazanego przez KoŁcióĪ
na okrutnî Łmierð.

5

Tamše.

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

A
Akwinata, 75

Borgiowie, 45
Bosch Hieronim, 105
Bucer Martin, 284

Aleksander V, 7
Aleksander VI, 45, 50
Anfechtung, 111
Anfechtungen, 213
antypapieš, 9
antyturecki podatek, 187
Apologia vernacula, 212
arcybiskup Pragi, 8

bulla
Decet Romanum pontificem, 250
Exsurge Domine, 225, 248
Inter multiplices, 351
Unigenitus, 196
bunty chĪopskie, 305
Burckhardt Jacob, 43

arma Christi, 114

C

ars moriendi, 112
ArtykuĪy Szmalkaldzkie, 330

celibat, 276

asceza, 88

Cesare Charlotta, 60

Asterisci, 216

cesarz Maksymilian, 184
chciwoŁð, avaritia, 81

B
BaraĬski ĩukasz, 78, 129
Benedykt XIII, 7
Benedykt XVI, 331
Bérenger Jean, 180
Bernardi Bartholomäus, 275
bezbošnictwo, 300
biskup Hippony, 252
Bonawentura, 124

chwalebny celibat, 294
Colloquium Charitativum, 370
credo, 220
cuius regio, eius religio, 312, 365
Czarny Klasztor, 201, 289
czyŁciec, 138, 212

ì
ðwiczenia duchowe, 349

Borgia Rodrigo, 46

Kup książkę

Poleć książkę

388 Reformacja. Rewolucja Lutra

D

G

d’Aragona Giovanni, 43

gniew, ira, 81

De ecclesia, 10

granice wolnoŁci, 318

De falso credita et ementita

grzechy, 74

Constantini Donatione

cielesne, 85, 111

Declamatio, 25

gĪówne, 81

De imitatione, 120

KoŁcioĪa, 13

De ortographia bohemica, 11

lekkie, 142

De sex erroribus, 10, 13

nieczyste, 87

Decet Romanum pontificem, 250

powszednie, 76, 142

Decot Rolf, 164

Łmiertelne, 76

Delumeau Jean, 7, 86, 127

Grzegorz XI, 6, 7

depresja Lutra, 71

Grzegorz XII, 7

Devotio moderna, 119, 346

H

Dies irae, 110
dobra doczesne, 21
dobre uczynki, 212
dom otwarty, 292
Donacja Konstantyna, 24, 230
duchowy ojciec, 117
Dyskurs na temat rzekomej Donacji

Habsburg Karol, 209, 239
Hadrian VI, 263
herezja kalwiĬska, 325
Hübner Johann, 12
Hus Jan, 8, 14, 207

Konstantyna, 25

I

DzieĬ gniewu, 110

indeks pauliĬski, 354

E
Eck, 215, 242
Erazm z Rotterdamu, 39, 323
Eugeniusz IV, 18
Exsurge Domine, 225, 248

inkwizytor Heinrich Krämer, 98
Innocenty VIII, 48, 96
Instrukcja odpustowa, 155
Inter multiplices, 351
istota bĪĂdów Lutra, 243

Extravagantes communes, 191

F
Francesco Piccolomini, 63
Franz von Sickingen, 305
Friedenthal Richard, 65, 109
Fryderyk III Wettyn, 181

Kup książkę

J
Jan Duns Szkot, 124
Jan Mayer von Eck, 215
Jan XXIII, 7, 9
Johann von Staupitz, 117
Johannes von Paltz, 127, 152
Juliusz II, 135, 168, 188

Poleć książkę

Skorowidz 389

K
Kalwin Jan, 323, 356
kardynaĪ
Albrecht Hohenzollern, 185
Alfonso Petrucci, 165
Ascanio Sforza, 43
Caetano, 183, 328
Castellesi, 63
Francesca Piccolomini, 63
Giovanni d’Aragona, 43
Giovanni di Lorenzo de’ Medici, 135
Joseph Ratzinger, 331

lĂk przed maleficium, 294
List do Galatów, 332
List do Koryntian, 282
List do Rzymian, 131, 194
List do Tesaloniczan, 214
List do Tymoteusza, 275
list otwarty do szlachty, 231
List Łw. Piotra, 226
liturgia trydencka, 355
Lombard Piotr, 124
Ludwik XII, 59
Luter Marcin, 5

Karl von Miltitz, 204

M

Karlstadt Andreas, 207
Karol V, 254

magiczne praktyki, 94

Karol VIII, 51

Malleus Maleficarum, 98

kary za grzeszenie, 72

maĪšeĬstwo, 283

Kazanie o odpuŁcie i Īasce, 173

Manifest praski, 303

klîtwa, 198

Marcin V, 17

Klemens VII, 267

massa damnata, 323

klucze Łw. Piotra, 39

Mazzolini Silvester, 172

kobieta, 91

Mîdry Fryderyk, 203, 260

Köppe Leonhardt, 279

Medyceusze, 37

koŁcióĪ rzymski, 212

Medytacja o ludzkim losie, 82

Krämer Heinrich, 98

metanoia, 155

Krapp Katharina, 283

mĂšczyzna, 91

król

MĪot na czarownice, 98, 106

Karol Habsburg, 209

moc modlitwy, 106

Karol VIII, 51

More Thomas, 329

Ludwik XII, 59

Morus Tomasz, 163
msza, 269

KsiĂgi zgody, 365
kult NajŁwiĂtszej Dziewicy, 90

prymicyjna, 101
Müntzer Thomas, 303, 313

L
lenistwo, acedia, 81

Murner Thomas, 315
myŁl o piekle, 115

Leon X, 165, 239
Levack Brian P., 93

Kup książkę

Poleć książkę

390 Reformacja. Rewolucja Lutra

N
NajŁwiĂtsza Dziewica, 90
NajŁwiĂtszy Sakrament, 41
Napomnienie do pokoju, 307
narzĂdzia mĂki Zbawiciela, 114
nicoŁð, 129
nieczystoŁð, luxuria, 81
Noel Gerard, 19, 29
nominalizm, 125
nowe stworzenie, 75

O
O KoŁciele, 10, 14

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

O naŁladowaniu, 120

parodia procesji, 266

O niewoli babiloĬskiej KoŁcioĪa, 317

pedagogika strachu, 80

O niewolnej woli, 318, 321, 322

Petrarka, 90

O ortografii czeskiej, 11

Petrucci Alfonso, 165

O szeŁciu bĪĂdach, 10

pismo De sex erroribus, 10, 13

O Łlubach zakonnych, 277

Pismo ŀwiĂte, 262

O wielkim bĪaşnie luteraĬskim, 315

Pius II, 20, 47

O wolnej woli, 318

PochwaĪa gĪupoty, 39

O wolnoŁci chrzeŁcijanina, 235, 249

poczîtek wiary, 321

O šyciu maĪšeĬskim, 281

podatek antyturecki, 186

Obelisci, 215

podwójna predestynacja, 323

ObjaŁnienia Psalmów, 252

pokuta taryfowa, 79

Obrona siedmiu sakramentów, 296

Porzîdek reformy, 270

obšarstwo, gula, 81

praktyczne wnioskowanie, 323

Ockham Wilhelm, 124

Prierias, 172

odpust, 143, 157, 212

Przeciw morderczym i zbójeckim

czîstkowy, 144

bandom chĪopskim, 307

ojciec Johann von Greffenstein, 112

Przeciw niebieskim prorokom, 302,
272

P
Pálö ŠtĄpán, 12
papieš
Aleksander V, 7
Aleksander VI, 45, 50

Kup książkę

przeistoczenie, 234
przykazania koŁcielne, 212
Psalm 79, 242
purgatorium, 138
pycha, superbia, 81

Poleć książkę

Skorowidz 391

R
rachunek sumienia, 81
Ratzinger Joseph, 331
realizm pojĂciowy scholastyków, 124
reformacja, 45, 340, 350

Summa nauki katolickiej, 355
Sykstus IV, 30
syllogismus practicus, 323
Sylwester, 25
sztuka umierania, 112

Resolutiones, 176

Ľ

rodzice Lutra, 68

Łw. Augustyn, 75, 252

rodzina Boša, 288

Łw. Bernard z Clairvaux, 82

S
sacco di Roma, 266
sakramenty, 232
Sankcja pragmatyczna, 167

Łw. Onufry, 265
Łw. PaweĪ Pustelnik, 103
Łw. Tomasz z Akwinu, 91, 124
ŁwiĂci, 212

satanizm, 94

T

Sîd Ostateczny, 108, 267
schizma zachodnia, 6

Tetzel Johannes, 150, 171

Sentencje, 124

tezy, 158

Serralonga, 190

Todd John M., 85

Sforza Ascanio, 43

traktat

siedem sakramentów, 296

De ecclesia, 10

siedziba papiešy, 6

De falso credita et ementita

skrucha, 128, 172
sobór trydencki, 330

Constantini Donatione
Declamatio, 25

sola Scriptura, 301

O KoŁciele, 10

solus Christus, 301

O niewolnej woli, 322

spalenie ksiîg, 224

O wolnoŁci chrzeŁcijanina, 235, 249

spis grzechów gĪównych, 81

trybunaĪy inkwizycyjne, 97

spisek Pazzich, 38

tryptyk Hieronima Boscha, 105

spór mnichów, 170

U

Stanza della Segnatura, 41
Staupitz Johann, 278

Ulrich von Hutten, 305

strach

upadek Adama, 74

przed potĂpieniem, 122
przed Szatanem, 103
Suma teologiczna, 188

usprawiedliwienie
gĪoszonych poglîdów, 176
przez wiarĂ, 341, 347

sumienie pobošnych, 252
Summa anielska, 223

Kup książkę

Poleć książkę

392 Reformacja. Rewolucja Lutra

V

Z

Valdès, 11

Zajíc ZbynĄk, 8, 12

vendetta, 22

zamach na Medyceuszy, 37

Vita Christi, 346

zazdroŁð, invidia, 81

W
WacĪaw IV, 9
waldensi, 11
Waldo Piotr, 11
Wawrzyniec WspaniaĪy, 135

zbawienie, 164
ZĪota legenda, 140
Zwingli Ulrich, 299

ś
şródĪa antyklerykalizmu, 20

Wieczerza PaĬska, 269
wielka klîtwa, 248
wolnoŁð wyboru, 318
wspólna szkatuĪa, 270
Wulgata, 103

ŝ
Šycie Chrystusa, 346
šywoty Łw. Antoniego, 106

Wycliffe John, 10
Wyznanie augsburskie, 313
wyznanie wiary, 220
wzrost w cnotach, 128

Kup książkę

Poleć książkę

