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Herezje w miastach Półwyspu 

Apenińskiego w późnym 

średniowieczu i renesansie  

 

W Zmiany zachodzące w strukturze 
społecznej i ekonomicznej miast Italii w okresie 
od późnego średniowiecza stanowią zjawisko 
powszechnie znane i wielokrotnie analizowane 
w różnych aspektach w literaturze. Nawet 
pobieżne spojrzenie na kilka najbardziej 
zaludnionych wówczas miast Europy, jak 
Wenecja, Florencja, Mediolan czy Bolonia, 
wskazuje, że struktura tych metropolii podlegała 
zupełnie innym przemianom niż np. miasta 
Szwabii, Nadrenii czy terenów wchodzących 
obecnie w skład krajów Beneluksu. Tłumaczyć to 
można między innymi wykształceniem się 
nowych systemów sprawowania władzy, w 
których uczestniczyły z jednej strony potężne do 
XII w. rody feudalne, z drugiej – szybko 
bogacąca się ludność miast, która wkrótce 
przejęła nad nimi kontrolę.  

Traktując miasto późnośredniowieczne 
jako przestrzeń, w której dochodziło do 
wymiany idei, skupić się jednak należy nie tylko 
na aspekcie socjologicznym tego zjawiska, ale 
także na tym, gdzie te idee się szerzyły i w jaki 
sposób. Szczególnie istotne może się to okazać w 
przypadku herezji rozpowszechniających się na 
Półwyspie Apenińskim – herezji, które mają 
swoje podłoże nie tylko w kontestacji 
prawowiernego Kościoła rzymskokatolickiego, 

ale także w procesie świadomego oceniania 
przywar duchownych przez osoby świeckie oraz 
rozpoznawania zależności między władzą 
świecką a duchowną. 

Podział, którego kilka dziesięcioleci temu 
dokonał Jürgen Habermas, nie oddaje w pełni 
specyfiki tego zjawiska i zorientowany jest 
przede wszystkim na analizę zmian w epoce 
nowożytnej i nowoczesnej dzięki rewolucji 
kulturalnej i obyczajowej, jaką było wynalezienie 
prasy. Jego koncepcja sfer publicznych jako 
Öffentlichkeiten, dzielących się na strefy wymiany 
idei politycznych, literackich i reprezentacji, 
jedynie w części daje odnieść się do okresu, 
którym chciałbym się zająć. Jak stwierdził 
Habermas – genezy tego zjawiska szukać należy 
właśnie w późnym średniowieczu i to przede 
wszystkim w ramach specyficznie 
uregulowanych miast Italii1. Znacznie 
ograniczona w okresie wczesnego feudalizmu 
dwoistość re privatae i publicae, mająca swe 
korzenie w prawie rzymskim, nie daje jednak 
satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o 
rozwój herezji i konwersje wiernych na terenie 
Półwyspu Apenińskiego. W mojej ocenie 
problem ten powinien być postawiony inaczej. 
Istotne może się okazać zbadanie miejsc, w 
których mieszkańcy miast mogli zapoznać się z 
herezjami, jak i ukazanie często  stosunkowo 
niewielkich odstępstw heretyków od doktryny 
Kościoła rzymskiego, które mogły zwieść 
potencjalnych wyznawców, nieświadomych 
drobniejszych szczegółów doktryny katolickiej. 
Należy podkreślić, że za wyjątkiem katarów 

                                                 
1 The Structural Transformation of the Public 

Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, 

tłum. Thomas Burger, Frederick Lawrence, Cambridge 

1993, s. xviii, 4-6; Jürgen Habermas, Sara Lennox, Frank 

Lennox, The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964), 

New German Critique, nr 3 (jesień 1974), s. 50-51. 
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większość ruchów heretyckich pozostawała na 
uboczu życia publicznego, nie korzystając z ulic i 
placów w celu szerzenia własnej ideologii i 
przekonań. Dopiero przemiany – zachodzące od 
końca XI w., a szczególnie intensywne na 
przełomie XII i XIII w. – spowodowały, że 
niektóre z tych ruchów mogły zyskać poparcie 
ludności. Ponadto uczestnictwo ludności w 
debatach i – co za tym idzie – procesie 
intelektualnej wymiany często egzotycznych 
ideologii zostało zintensyfikowane w tym 
okresie przez takie czynniki jak powstanie 

uniwersytetów, w których toczyła się dyskusja 
w zakresie treści politycznych i religijnych, 
formalizacja postępowań sądowych, w tym 
formalizacja powołanej w celu walki z herezjami 
Inkwizycji (co widać na przykładzie takich 
podręczników jak „De inquisitione 
haereticorum” Dawida z Augsburga z ok. 1256 r. 
czy „Directorium Inquisitorum” Nicholasa 
Eymerica z 1376 r.) oraz wykreowanie 

lokalnych przestrzeni publicznych. Uprzednio 
taka dyskusja możliwa była bowiem na większą 
skalę jedynie na synodach czy zgromadzeniach 
regionalnych suwerenów2. 

 Większe znaczenie należy też 
przypisać słowu pisanemu już w okresie 
poprzedzającym wynalezienie druku w Europie. 
O ile skomplikowane teksty religijne i 
teologiczne nadal pozostawały niedostępne dla 
przeciętnego chrześcijanina, to klerykalna 
egzegeza Pisma Świętego – oparta m. in. na 
analizie Biblii przez pryzmat teologicznych 
poprzedników (w tym tych uznanych za 
heretyków) – spowodowała, że wiele herezji 
miało swój początek w dysputach toczonych w 
obrębie klasztorów i uniwersytetów. Nie 
tłumaczy to jednak rozprzestrzeniania się 
konkretnych herezji, gdyż słowo pisane nie 
kreuje w większym stopniu przestrzeni 

                                                 
2  Leidulf Melve, Inventing the public sphere: the 

public debate during the investiture contest (c. 1030-1122), 

Leiden 2007, s. 657. 

publicznych, lecz jest jedynie kolejnym środkiem 
wymiany idei. Proces szerzenia się odmiennych 
idei religijnych należy zatem wiązać przede 
wszystkim ze słowem mówionym i 
zgromadzeniami, odbywającymi się na piazzach, 
ulicach, a nawet w kościołach. W przypadku 
Kościoła rzymskiego widać to wyraźnie na 
przykładzie działalności zakonów żebraczych i 
kaznodziejów, zwłaszcza że niektóre herezje 
korzystały z podobnych środków kontaktu z 
wiernymi celem szerzenia własnych koncepcji. 

 O ile obecnie pojęcie herezji nie jest 
szerzej stosowane w Kościele 
rzymskokatolickim, to jednak w omawianym 
okresie stanowiło ono jedno z podstawowych 
pojęć pozwalających określić, czy dany człowiek 
należał do wspólnoty wiernych. Według 
współczesnej definicji, zawartej w „Corpus Iuris 
Canonici”, herezją jest „uporczywe, po przyjęciu 
chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą 
należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo 
uporczywe powątpiewanie o niej”3. Inaczej 
jednak pojęcie to było definiowane w okresie 
średniowiecza. Opierano się przede wszystkim 
na przesłankach zawartych w Piśmie Świętym i 
tezach Ojców Kościoła, a także na zagrożeniu, 
jakie herezje stanowiły dla Kościoła 
rzymskokatolickiego. W Septuagincie słowo 
αίρέομαι występuje w Dziejach Apostolskich 
(Dz 26,5), gdzie św. Paweł poucza faryzeuszy: 
„Wiedzą o mnie od dawna – gdybyż chcieli 
zaświadczyć! – że żyłem według [zasad] 
najsurowszego stronnictwa naszej religii, jako 
faryzeusz”. Tym samym w okresie początków 
religii chrześcijańskiej herezją nazywano jedno 
ze stronnictw religijnych, co zgodne jest z 
greckim rozumieniem tego słowa jako szkoły 
filozoficznej (dosłownie „branie dla siebie, 
wybór”). Jednakże już św. Paweł odbiera herezje 
jako coś negatywnego, zagrażającego jedności 

                                                 
3  Kodeks prawa kanonicznego, kanon 751 

(http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/k3wst.html 

[05.12.2010]).  
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Kościoła (w: Gal 5,20 czy: 1 Kor 11,19). Po swoim 
uwolnieniu z pierwszego uwięzienia w Rzymie i 
soborze apostolskim jego stanowisko uległo 
radykalizacji. W liście do Tytusa (Tt 3,10-11) 
pisał: „Od sekciarza odsuń się po pierwszym lub 
po drugim upomnieniu, wiedząc, że człowiek 
taki jest przewrotny i grzeszy, przy czym sam na 
siebie wydaje wyrok”. W kolejnych wiekach 
powiązano także herezję ze schizmą – św. 
Hieronim w komentarzu do cytowanego listu 
pisał bowiem, że „nie ma takiej schizmy, która 
nie kreowałaby jakiejś herezji dla siebie w celu 
usprawiedliwienia odejścia do Kościoła”, zaś św. 
Augustyn uznał herezję za „długotrwałą 
schizmę”4. W interesującym nas okresie 
stanowisko Kościoła wobec herezji zdefiniowane 
zostało m.in. przez wspomnianego brata Dawida 
w jego traktacie skierowanym przede wszystkim 
przeciwko waldensom. Jak sam pisał, 
„heretykami nazywa się tych, którzy poprzez 
chrzest przyjęli wiarę (katolicką), a pod 
wpływem przewrotnych poglądów odrzucili ją 
(później). (...) [P]owstały nowe (herezje), które w 
ukryciu pełzając, prostaczkom jeszcze bardziej 
szkodliwy jad błędu potajemnie wlewają; i stąd 
też niebezpieczniejszym jest zło ukryte, gdyż nie 
można się go ustrzec ani zastosować 
(odpowiedniego) lekarstwa, a niżeli jawne, 
którego można by się ustrzec lub je uleczyć. 
Takie bowiem fortele przygotowuje teraz diabeł, 
by móc w sposób ukryty szkodzić potem, kiedy 
już wcześniej przegrał on swoje otwarte wojny”5. 

Analiza herezji późnośredniowiecznych 
wskazuje na dwa dominujące elementy 
głoszonych przez heretyków treści: 
kontestowanie podstaw religii chrześcijańskiej, 

                                                 
4  Św. Hieronim ze Strydonu, In Titum, 3,10-11; 

Św. Augustyn z Hippony, Contra Cresconium 

Grammaticum, 2.7.9. 

5  Cytat za: Dawid z Augburga, De inquisitione 

haereticorum, tłum. Adam Marek Bryszkowski 

(http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3172/q,Traktat.Brata.Da

wida.z.Augsburga.o.waldensach [05.12.2010]). 

jak natura Chrystusa czy wyznawanie wiary w 
dualizm świata (doktryna obecna np. w herezji 
katarskiej), oraz te, które dotyczą drugorzędnych 
prawd wiary lub skierowane są tylko ku 
organizacji hierarchii kościelnej (apostolicy czy 
kontynuatorzy idei Arnolda z Brescii lub 
Girolama Savonaroli). Istniejące informacje na 
temat rozwoju herezji i ich rozprzestrzeniania 
wskazują, że początków głoszenia tez przez 
heretyków należy doszukiwać się w zjawisku 
powstałym na łonie Kościoła prawowiernego, a 
więc w kaznodziejstwie. Podobną do 
kaznodziejów rolę pełnili nie tylko „doskonali” 
w przypadku katarów, którzy czytali lub co 
najmniej interpretowali czytany im tekst Pisma 
Świętego pozostałym wyznawcom, ale także 
przywódcy ruchów religijnych, jak Joachim z 
Fiore, Gerardo Segarelli czy Dolcino z Novary. 
Dobrze zorganizowane kampanie 
kaznodziejskie można datować już na okres ok. 
1050 r., kiedy to głoszący Dobrą Nowinę, w 
powiązaniu z towarzyszącymi im muzykantami, 
poprzez swoją działalność zbierali fundusze na 
budowę nowych kościołów, a wraz z 
rozpoczęciem ruchu krucjatowego skłaniali do 
współuczestnictwa w wyprawie krzyżowej i 
szerzyli wizje Ziemi Obiecanej opierające się 
przede wszystkim na informacjach z Biblii. 
Często więc dla przeciętnego słuchacza mogło 
być problematycznym ustalenie, czy kaznodzieja 
powołujący się na Pismo Święte opiera się na 
prawidłowej wykładni katolickiej, zwłaszcza 
gdy jego wygląd zewnętrzny wskazywał na 
związki z Kościołem (habitu zakonnego nie 
porzucili nigdy wspomniani Joachim z Fiore i 
Gerardo Segarelli, zaś jasnobrązową szatę 
przypominającą strój mnisi nosiła także 
Guglielma z Mediolanu). Charakter herezji, które 
zyskały większe znaczenie na terenie Półwyspu 
Apenińskiego wskazuje, że większą 
popularnością cieszyły się te, które odnosiły się 
do ideologii millenarystycznej – antyklerykalne o 
tyle, że kwestionowały specyficzną rolę kleru w 
życiu wspólnoty chrześcijańskiej, a także 
modyfikowały doktrynę transsubstancjacji. 
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Szczególną popularnością cieszyła się zwłaszcza 
idea Kościoła ubogiego, nawiązującego w ten 
sposób do czasów apostolskich, co skłoniło 
niektórych badaczy do stwierdzenia, że herezje 
Półwyspu Apenińskiego miały przede 
wszystkim podłoże społeczne. 

 Widać to już w przypadku 
Arnolda z Brescii, który co prawda uznany 
został za „schizmatyka”, a nie „heretyka”, lecz 
wiele jego tez zostało przejętych przez inne 
ugrupowania religijne. Będąc opatem klasztoru 
kanoników regularnych w Brescii, w latach 30. 
XII w. współdziałał z biskupem Manfredem przy 
nieudanej próbie wykorzenienia symonii i 
małżeństw duchownych w obrębie miejscowej 
diecezji6. Zainspirowany tymi ideami i 
zniesmaczony oporem kleru, rozpropagował 
swoje koncepcje poprzez publiczne kazania w 
rodzinnym mieście, które podbudowywał 
tezami Piotrami Abelarda odnośnie realizacji 
cnót ewangelicznych, dodając do teologicznego 
sztafażu także własną opinię o braku 
konieczności istnienia osobnego stanu 
kapłańskiego7. Tezy te nie wydają się szczególnie 
odmienne od trwającej wówczas reformy 
Kościoła rzymskiego, odbywającej się w ramach 
nowych wspólnot zakonnych, jednakże 
arnoldyści (zwani też publikanami) oprócz 
głoszenia tychże postulatów podjęli także próby 
obalenia władzy papieża Hadriana IV. Silna 
opozycja tak kleru, jak i lokalnych władz 
spowodowała, że po śmierci Arnolda część 
wyznawców skierowała się ku albigensom i 
katarom, którzy nie tylko głosili podobne tezy, 
ale także stworzyli pewnego rodzaju 

                                                 
6  Joseph P. Byrne, Arnold of Brescia, w: 

Christopher Kleinherz (red.), Medieval Italy: An 

encyclopedia, New York 2004, s. 57. 

7  Hervé Masson, Słownik herezji w Kościele 

katolickim, tłum. Bożena Sęk, wyd. 2, Katowice 2007, s. 

75; J-A. Brundage, Arnold of Brescia, w: T. Carson, J. 

Cerrito (red.), New Catholic Encyclopedia, t. 7: Hol-Jub, 

wyd. 2, Farmington Hills 2003, s. 876. 

instytucjonalną strukturę w opozycji do 
organizacji Kościoła rzymskiego. 

Wskazują na to zebrane m.in. przez 
Inkwizycję informacje dotyczące organizacji 
Kościoła katarskiego, który najwięcej wiernych 
pozyskał w Lombardii i północnych miastach 
Państwa Kościelnego. Grzegorz IX podczas 
pobytu w Viterbo w latach 1237-1238 skazał na 
śmierć niejakiego Jana z Beneventu, o którym 
współwyznawcy twierdzili, że jest ich 
„papieżem”8. W podobny sposób jednego ze 
swoich hierarchów nazywali pataryni, uboga 
mediolańska sekta powstała już w XI w. (nazwa 
pochodzi od dzielnicy biedoty Patarii), która 
przetrwała prawie do końca XIV w. W finalnym 
okresie swojego istnienia pataryni, kontestujący 
przywary kleru i wierzący w dualizm dobra i 
zła, posiadali w Turynie pochodzącego z 
Bałkanów wiernego, którego również nazywali 
swoim „papieżem”9. Pierwszy sobór katarów 
także miał miejsce na terenie Italii, pod koniec 
XII w. w Mosio w Lombardii. Wówczas to 
poddano pod dyskusję zagadnienia obediencji, 
inwestytury oraz toczono spór pomiędzy frakcją 
umiarkowaną i absolutystyczną w kwestii 
dualizmu świata10. W 1167 r. z kolei utworzono 
katarskie biskupstwo Lombardii, przy czym 
znaczenie tej diecezji było ograniczone ze 
względu na schizmę doktrynalną w Kościele 
katarskim, zarysowującą się od końca XII w., tj. 
powstanie tzw. szkół A, B i C – Albanenses oraz 
szkół z Bagnolo i Concorezzo11. Chociaż 
wzmianki na temat organizacji Kościoła 
katarskiego są trudne do zweryfikowania i 
często wynikać mogą z chęci ukazania własnej 
herezji jako kompleksowej w stosunku do 
prawowiernego Kościoła, katarzy byli jednak 
najprawdopodobniej jedyną grupą, która starała 

                                                 
8  Jean Duvernoy, Religia katarów, tłum. Joanna 

Górecka-Kalita, Kraków 2000, 268. 

9  J. Duvernoy, op. cit., s. 269. 

10  J. Duvernoy, op. cit., s. 271. 

11  J. Duvernoy, op. cit., s. 23-24. 
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się otwarcie pozyskiwać wyznawców. Jej 
członkowie nie posiadali własnych kościołów i 
świątyń, a więc byli pozbawieni oparcia 
instytucjonalnego, jakie posiadał Kościół 
rzymski. Z tych przyczyn spór między herezjami 
a Kościołem przekształcał się niekiedy w 
zachowania o charakterze kryminalnym. 

Jednym z najbardziej znanych 
przykładów jest zabójstwo młodego rektora 
Pietra Parenza, skierowanego przez Innocentego 
III do Orvieto celem głoszenia w miejscach 
publicznych kazań przeciwko katarom i innym 
herezjom. Biskup tego miasta poinformował 
bowiem, że w mieście rozwija się opór wobec 
sakralizacji ciała Chrystusa i świętych. Pietro 
Parenzo doświadczył tego w sposób dosłowny, 
gdyż zamordowano go, zaś wywieszone w 
katedrze ciało, które w cudowny sposób zaczęło 
pachnieć przyjemną wonią, obrzucone zostało 
gnijącym mięsem12. Takie zachowanie musiało 
znaleźć uznanie w środowisku zabójcy, bo 
jeszcze podczas jednego z odbywających się po 
kilkudziesięciu latach przesłuchań, pochwycony 
heretyk przyznał się do bycia wnukiem 
zamachowca. Nie lepiej skończył syn katarów 
Piotr z Werony, bardziej znany jako Piotr 
Męczennik, pierwszy święty dominikanin i 
patron Inkwizycji. Uległ on w okresie młodości 
przemianie duchowej i wstąpił do nowo 
powołanego zakonu. Jako znawca środowiska 
heretyckiego, został posłany, by głosić naukę 
Kościoła w północnej Italii. W 1252 r., podczas 
jednej z pieszych podróży na drodze między 
Como a Mediolanem Piotr z Werony został 
zaatakowany przez Pietra Balsamonego, zw. 
Carino i Alberta Porra, którzy otrzymali za ten 
czyn kwotę 40 mediolańskich lirów. Opłaceni 
przez katarów zamachowcy zastosowali bardzo 
nietypowy sposób pozbawienia życia swojej 
ofiary. Według legendy najpierw doszło do 
otwarcia nożem czaszki dominikanina, co 

                                                 
12  Carol Lansing, Power and Purity: Cathar Heresy 

in Medieval Italy, New York 1998, s. 3. 

spowodowało, że nie był w stanie mówić i zaczął 
wobec tego pisać Credo własną krwią. Dopiero w 
tym momencie Carino wbił sztylet w jego klatkę 
piersiową13. Te przerażające okoliczności śmierci 
spowodowały, że już rok później papież 
Innocenty IV ogłosił mnicha świętym. Nie był to 
jednak pierwszy dominikanin, który swoje 
kontakty z herezjarchami przypłacił życiem lub 
krwią. 

 Do ok. 1230 r. to kuria biskupia 
była odpowiedzialna za walkę z herezjami. 
Dopiero powołanie Inkwizycji w 1231 r. 
spowodowało, że zakony żebracze, zwłaszcza 
dominikanie, skierowane zostały nie tylko do 
głoszenia kazań w przestrzeni publicznej, ale 
także do eksterminacji heretyków. W 1240 r. 
heretycy zabili w Orvieto dominikańskiego 
inkwizytora, a w pobliskim Viterbo spalili 
konwent tegoż zakonu14. Wiązało się to jednak 
nie tylko z niechęcią do działań Inkwizycji, ale 
także ogólną nieżyczliwością dla mendykantów. 
Już w 1225 r. w Licata na Sycylii śmierć poniósł 
karmelita Angelo z Jerozolimy, a w 1233 r. w 
Piacenzy inkwizytor dominikanin Roland z 
Cremony został poważnie zraniony podczas 
rozruchów15. Takie pokazy siły z obu stron 
mogły mieć znaczenie dla zwycięstwa określonej 
frakcji religijnej w ramach chrześcijaństwa, 
natomiast tylko w niewielkim stopniu wpływały 
na zmiany stanowisk religijnych. Doprowadzały 
natomiast do polaryzacji i radykalizacji postaw, 
                                                 
13  Pascquale Gallo, Sandro Caffi, Carlo Mazza, 

The dramatic history of the plot against the Dominican frair, 

Peter of Verona: „a holy craniotomy”, Child’s Nervous 

System, rok 2010, nr 2, s. 275. 

14  Samuel K. Cohn, Lust for Liberty: The Politics of 

Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425,Cambridge 

2006, s. 101; Donald Prudlo, The Martyred Inquisitor: The 

Life and Cult of Peter of Verona (+ 1252), Aldershot 2008, s. 

40. 

15  Eugenio Dupré-Theseider, L’eresia a Bologna 

nei tempi di Dante, w : Mondo cittadino e movimenti 

ereticali nel medio evo (saggi), Bologna 1978, s. 290. 
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co w przypadku Inkwizycji było o tyle istotne, że 
łatwiej w takiej sytuacji było ujawniać kolejnych 
heretyków. W walce z ruchami heretyckimi 
uczestniczyły także instytucje publiczne, 
obawiające się zamieszek w przypadku 
pojawiania się – zazwyczaj niezorganizowanych 
– zgromadzeń heretyckich. Z jednej strony na tej 
podstawie pod koniec XIV w. odmówiono we 
Florencji prawa wejścia do miasta tym, którzy 
należeli do niezarejestrowanych zakonów 
powołujących się na doktrynę franciszkańską 
(jak fraticelli), natomiast z drugiej strony Kościół 
sprzeciwiał się próbom takiego zawłaszczania 
uprawnień jurysdykcyjnych przez miasto. Widać 
to na przykładzie Lukki, gdzie statut z 1308 r. 
uprawniał sądy miejskie do sądzenia zarówno 
osób świeckich, jak i duchownych, co już rok 
później spotkało się z krytyką delegata 
papieskiego. Mimo tych tendencji do świeckiej 
penalizacji heretyków, miasta takie jak Podestà 
współpracowały z Kościołem w 
wychwytywaniu i penalizacji heretyków16. 
Podobna współpraca miała miejsce także w 
Weronie, gdzie w 1276 r. kontrolujący miasto 
Alberto Della Scala przeprowadził kampanię 
militarną, w wyniku której pochwycono i 
spalono 166 osób skazanych na Arenie 
(miejscowym amfiteatrze)17. 

Struktura miast włoskich, mających pod 
względem politycznym i religijnym charakter 
prawie policentryczny, powodować mogła 
intensyfikację konfliktów pomiędzy różnymi 
ośrodkami władzy. Większość z miast, które 
borykały się z problemem herezji, miała albo 
nieprzystający do ówczesnych potrzeb układ 
miejski (jak Orvieto, spontanicznie 
rozbudowujące się na przełomie XI i XII w. na 

                                                 
16  M.E. Bratchell, Medieval Lucca and the Evolution 

of the Renaissance State, New York 2008, s. 91. 

17  Trevor Dean (red.), The Towns of Italy in the 

Later Middle Ages, Glasgow 2000, s. 70. 

miejscu dawnej etruskiej miejscowości18), albo 
też w trakcie późnego średniowiecza podlegała 
poważnym przemianom urbanistycznym, w 
wyniku których doszło do wytworzenia nowych 
mikrocentrów polityczno-religijnych (np. 
Florencja). W przypadku Orvieto, gdzie od 
początku XIII w. bardzo rozwinęła się herezja 
katarów, dominującym elementem struktury 
miejskiej była katedra św. Juwenalisa na Piazza 
del Duomo, połączona funkcjonalnie z zamkiem 
papieskim i obecnym kościołem bernardynów19. 
W ten sposób struktura miasta zdawała się 
otaczać umieszczone na skale tufowej centrum, 
zaś podstawą sieci ulic stała się główna arteria, 
przebiegająca ze wschodu na zachód i dzieląca 
Orvieto na dwie porównywalne wielkością 
części. Powodowało to sytuację, w której nie 
doszło do wytworzenia się sieci współzależności 
pomiędzy różnymi dzielnicami miejskimi, lecz 
została niejako uwypuklona dominację jednego 
ośrodka władzy. 

Polityczna aktywność ludności 
florenckiej mogła natomiast rozwinąć się także 
dzięki strukturze miasta, które w ciągu 
średniowiecza sześciokrotnie rozbudowywało 
mury miejskie. W ten sposób dochodziło do 
stopniowego włączania w jego obręb nowych 
dzielnic, które były sukcesywnie wiązane z 
nowo budowanymi kościołami miejskimi. Pod 
koniec średniowiecza istniejący od XII w. podział 
na cztery kwartały nie pokrywał się już ze 
sposobem rozmieszczenia ludności oraz 
„dzielnicami”, jakie wytworzyły się wokół 
czterech największych kościołów miejskich: 
Santo Spirito, San Giovanni, Santa Maria Novella 

                                                 
18  Charles Delfante, Architekturgeschichte der 

Stadt. Von Babylon bis Brasilia, tłum. Bernd Weiß, 

Ladenburg 1999, s. 82. 

19  Tadeusz Wróbel, Zarys historii budowy miast, 

Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, s. 115; 

C. Delfante, op. cit., s. 82-83. 
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i Santa Croce20. Procesy urbanistycznej 
przebudowy, rozpoczęte po bitwie pod 
Montaperti (1260), przekształciły Florencję: 
wytyczono monumentalny plac katedry Santa 
Maria del Fiore, którego znaczenie na początku 
XIV w. zostało z kolei zredukowane poprzez 
rozplanowanie Piazzy della Signoria i Mercato 
Vecchio. W ten sposób w mieście – w którym po 
zwycięstwie gibelinów zburzono 47 pałaców, 
198 domów i 59 wież – stworzona została 
niekoherentna struktura miejska, rozdzielająca 
centra religijne, miejskie i ekonomiczne21. 

Wzniesienie w latach 1299-1314 Palazzo 
Vecchio i Palazzo della Signoria nie 
spowodowało takiego trójpodziału władzy, jaki 
istniał w tym czasie w rywalizującej z Wenecją 
Sienie. Budynek rady miejskiej  został nietypowo 
umiejscowiony w stosunku do katedry, przez co 
nie zyskał takiego splendoru, jakiego oczekiwali 
zleceniodawcy. Poszerzenie placu przed 
Signorią (przede wszystkim istotne są 
przebudowy w 1319 i 1355 r.) spowodowało, że 
to miejsce stało się ogniskiem konfliktów 
społecznych, a jednocześnie zredukowało 
wizualne znaczenie budynku jako centrum 
władzy. Sama wieża w konsekwencji straciła rolę 
symbolu władzy miejskiej, co w powiązaniu z 
brakiem odgórnego planu na zagospodarowanie 
tego miejsca pozostawiło tam pustą przestrzeń, 
dogodną do manifestacji poglądów 
politycznych22. Wzniesienie Loggii dei Lanzi – 
zaplanowanej jeszcze w 1356 r. przez Andreę 
                                                 
20  Podział ten miał swoje odbicie w identyfikacji 

mieszkańców z konkretnymi zespołami wspieranej 

przez Medyceuszy rozgrywki „calcio fiorentino” – 

„bianchi” byli drużyną z dzielnicy S. Spirito, „verdi” z 

S. Giovanni, „rossi” z S. Maria Novella , zaś „azurii” z 

S. Croce. 

21  Wilfried Koch, Style w architekturze. Arcydzieła 

budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, 

tłum. Waldemar Baraniewski, Robert Kunkel et alia, 

Warszawa 1996, s. 401. 

22  C. Delfante, op. cit., s. 99-100. 

Orcagnę – było próbą architektonicznego 
podporządkowania sobie tego miejsca. W 
założeniu przestrzeń ta miała zostać 
zagospodarowana tak, aby zamanifestować 
potęgę miasta i całego państwa, a także by 
ukrócić demonstracyjne parady najważniejszych 
rodów florenckich, które właśnie tam obnosiły 
się ze swoim bogactwem i przechwalały 
znaczeniem. Nieprawidłowe rozwiązanie 
kompozycji przestrzennej na Piazza della 
Signoria spowodowało, że Loggia stała się 
główną fizyczną manifestacją sporu między 
bogatymi mieszczanami a kupcami. Samo zaś 
rozwiązanie uznawane było powszechnie raczej 
za wyraz opresyjnych działań władz miejskich 
niż symbol znaczenia stolicy Florencji23. Z tych 
przyczyn architektura późnośredniowieczna i 
wczesnorenesansowa wykazuje raczej dbałość o 
indywidualność konkretnych ulic i budynków 
miejskich oraz kreowanie lokalnych arcydzieł 
sztuki niż o wspólną koncepcję urbanistyczną. 

 Niebezpieczeństwo rozruchów 
na tle religijnym unaocznia florencki akt z 13 
grudnia 1382 r., inkorporowany w 1415 r. do 
statusu Republiki – ukazuje on zagrożenie, jakie 
wiązało się z wędrującymi mnichami: 
„Bezbożnymi błędami i machinacjami ci 
zakonnicy i Fraticelli w mieście i jego okolicy 
oszukują[…] wielu prostych i niemających 
wiedzy ludzi świeckich, wpajając im nieprawe i 
heretyckie przeświadczenia i odwracając ich 
uwagę od działań duchownych, od 
przyjmowania sakramentów i od pogrzebów 
kościelnych”24. Niebezpieczeństwo to pojawiło 
się ono już pod koniec XII w., kiedy to Joachim z 
Fiore pod wpływem epidemii, której 
prawdopodobnie był świadkiem w 
Konstantynopolu, wystąpił z macierzystego 
zakonu cystersów w Sambucinie na Sycylii i 

                                                 
23  C. Delfante, op. cit., s. 100-101. 

24  Marvin E. Becker, Heresy in Medieval and 

Renaissance Florence. A Comment, Past & Present, nr 62 

(luty 1974), s. 155. 
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założył własną wspólnotę monastyczną w Fiore 
w Kalabrii. Tym, co zbliżyło Joachima do innych 
mistyków tego okresu (zarówno uznanych, jak 
św. Franciszek z Asyżu, jak i heretyckich, jak 
Gerardo Segarelli), było poczucie misji. 
Przyjaciele Joachima, przesłuchani w trakcie 
poddania jego tez weryfikacji przez papieża w 
1202 r., potwierdzali nie tylko jego żarliwość 
religijną, ale i jego wielkie umiejętności 
oratorskie. Wspólną cechą było także 
umiłowanie wszystkich istot żywych, w tym 
zwierząt25. Przyjęte przez Joachima założenie, że 
jedynie organizacja życia klasztornego winna 
być podstawą organizacji Kościoła, tak aby 
wykorzenić z niego wszelkie nieprawości, 
stanowiło jeden z typowych elementów herezji 
XIII-wiecznych. Joachim dodatkowo powiązał to 
przekonanie z potępionym jeszcze przez papieża 
Damazego I w 373 r. chializmem, tworząc żywą 
przez kolejne stulecia teorię millenaryzmu 
italskiego. Wedle teorii Joachima werset z 
Apokalipsy św. Jana (Ap 11,3) zawiera w sobie 
zapowiedź nadejścia Sądu Ostatecznego po 
upływie 42 okresów; Joachim ustalił długość ich 
trwania na średnio 30-letni czas wymiany 
pokoleniowej. Po upływie owych 42 okresów 
miało dojść do nadejścia ery Ducha Świętego. 
Czas ten miał się charakteryzować oparciem już 
nie na wierze oraz posłuszeństwie wobec 
władzy duchowieństwa świeckiego, ale na 
miłości, wolności i organizacji władzy na wzór 
reguły klasztornej. Koncepcja ta została 
rozwinięta w „Introductiorium in evangelium 
aeternum” Gherarda de Borgo San Dommino, 
potępionym w 1256 r. przez Aleksandra IV. 
Widoczna jest zatem rodząca się zależność 
pomiędzy dyskusjami teologicznymi w obrębie 
Kościoła (klasztor Borgo San Dommino znany 
był z dość niekonwencjonalnych rozwiązań 
doktrynalnych) a zaczątkami herezji. Tezy takie 
mogły zyskiwać popularność nie tylko ze 

                                                 
25  M.F. Laughlin, Joachim of Fiore, w: T. Carson, J. 

Cerrito (red.), op. cit., t. 7: Hol-Jub, wyd. 2, Farmington 

Hills 2003, s. 876. 

względu na specyfikę czasów (sytuacja 
polityczna Italii na początku 2. poł. XIII w.), ale 
także ze względu na rozwijający się szybko 
obieg książek naukowych i świeckich. Przeciętny 
wyznawca z włoskich miast stawał się coraz 
bardziej wykształcony, co wiązać należy przede 
wszystkim z zanikiem szkół przykościelnych ok. 
1300 r. –i większym rozwojem uniwersytetów, 
gdyż szkoły te nie były już w stanie w 
wystarczającym stopniu sprostać wymogom 
nauczania pisania i czytania, tak aby absolwent 
był w stanie prowadzić rozwiniętą działalność 
handlową i administracyjną26. 

 Ożywienie ruchów heretyckich w 
poł. XIII w. łączyć należy także z niestabilną 
sytuacją polityczną: krwawymi walkami między 
gwelfami i gibelinami, a nie z nagłym wzrostem 
pobożności mieszkańców Półwyspu 
Apenińskiego. Walki polityczne wpłynęły 
jednak przede wszystkim na pojawienie się 
ruchów religijnych zbliżonych do heretyckich. 
Wspomniany Gherardo de San Borgo Dommino 
(zwany „maximus joachitą”) i bł. Jan z Parmy 
wspólnie uczestniczyli w rozmowach o 
zjednoczeniu kościołów rzymskiego i greckiego, 
co pojawiło się już w tezach Joachima z Fiore. 
Element konwersji Żydów i Greków pojawił się 
wielokrotnie w italskich herezjach jako część 
realizacji obietnicy budowy Królestwa 
Niebieskiego na Ziemi. Nie dziwi więc, że w XIII 
w. rozpowszechnia się teza concordii; 
popularność zyskuje także praktyka 
odwoływania się do siódmego rozdziału księgi 
Daniela – opisu upadku czterech królestw przed 
nadejściem końca czasów – oraz do interpretacji 
tego tekstu, dokonanej przez św. Hieronima. Dla 
Joachima z Fiore analogia między okresem 
biblijnym a jemu współczesnym opierała się na 
porównaniu znaczenia politycznego Rzeszy z 

                                                 
26  T. Dean (red.), op. cit., s. 8. 
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potęgą Chaldejczyków za Nabuchodonozora II27. 
Krwawe walki i plagi powodowały, że 
dochodziło do zachowań religijnych, które w 
innej sytuacji uznane byłyby za wyjątkowo 
nietypowe. Było to zgodne z wizjami kreślonymi 
przez Joachima z Fiore i jego następców. Według 
teorii kalabryjskiego mnicha na kilka lat przed 
„pełnią czasów” dojść miało do 
niewyobrażalnego chaosu, kiedy to 
nieprawdopodobną władzę miał uzyskać 
diabelski król, porównywany przez niego z 
biblijnym antychrystem. Analizując zatem życie 
w Italii na początku 2. poł. XIII w., uznać należy, 
że tezy o absolutnej destrukcji społeczeństwa 
mogły rzeczywiście korespondować z 
ówczesnym życiem społecznym i sytuacją 
polityczną28. 

W tym kontekście można zrozumieć 
wybuch „fali” flagelantów w Perugii w maju 
1260 r. Miasto to, doświadczone tak zarazą w 
1259 r., jak i sporami między dwoma frakcjami 
politycznymi, pod wpływem umbryjskiego 
mnicha Rainiera Fasaniego stało się areną dla 
trwających kilka tygodni procesji tysiąca 
obnażających się i biczujących do krwi 
mieszkańców, postępujących za klerem 
nawołującym do zakończenia sporów. Ze 
względu na swoją specyfikę, ten ruch religijny 
traktowany był bardziej jak zagrożenie 
polityczne niż nieposłuszeństwo wobec Kościoła 
rzymskiego. Już w 1261 r. wprowadzono w 
Państwie Kościelnym zakaz biczowania się, a 
także nie wpuszczono flagelantów do królestwa 
Sycylii, zaś, jak podaje franciszkanin Salimbene 
de Adam, władający Cremoną gibelin Uberto da 
Pallavicino traktował biczowników jako 

                                                 
27  Richard Kenneth Emmerson, Bernard 

McGinn (red.), The Apocalypse in the Middle Ages, Ithaca 

1992, s. 79 i 320-328. 

28  Paul Halpern, Countdown to Apocalypse: A 

scientific exploration of the end of the world, Cambridge 

1998, s. 71-72. 

zagrożenie dla swojej władzy29. Obawy mogli 
mieć też heretycy, którzy winą za sytuację na 
Półwyspie obarczyli katarów30. Popularność 
ruchu flagelantów w przypadku Italii daje się 
wyjaśnić głównie względami politycznymi 
(ponowne ożywienie na tym terenie ruchu 
biczowników miało miejsce dopiero w trakcie 
epidemii dżumy), ale już jego popularność na 
terenach zaalpejskich (dotarł aż do Polski) 
wiązać należy raczej ze znaczeniem religii w 
życiu jednostek i ich pobożnością. Wskazuje na 
to swoista instytucjonalizacja tak tego, jak i 
innych ruchów powstałych na łonie Kościoła, co 
w pewnej mierze miało także charakter 
antyheretycki. Konfraternie realizujące ideę 
laicus religiosus – a więc konkurencyjne dla 
herezji, kontestujących pozycję duchownych w 
społeczeństwie – mogły zaspokajać w 
prawomyślny sposób te same potrzeby religijne, 
co ruchy heretyckie, które jednak dotąd nie były 
dostępne dla świeckich. Przykładowo, na 
przełomie XII i XIII w. na ulicach Florencji 
pojawili się laudesi, a więc grupy osób 
śpiewających pieśni religijne, głównie ku czci 
Maryi i lokalnych świętych. 

Inny typ manifestacji własnej religijności 
widoczny jest m.in. w przypadku konfraterni 
zrzeszających biczowników, jakie powołano pod 
koniec XIII w. w Sienie, czy w poł. XIV w. w 
Perugii. Oprócz codziennego udziału w mszach 
członkowie sieneńskiego zgromadzenia 
zobowiązani byli do samobiczowania się co 
piątek, zaś karą za nieobecność była konieczność 
recytowania wielu dodatkowych modlitw. 
Oporni, czyli ci, którzy trzy razy pod rząd 
opuścili rytuał, mogli być wyrzuceni z 

                                                 
29  F.J. Courtney, Flagellation, w: T. Carson, J. 

Cerrito (red.), op. cit., s. Ead-Fre, s. 754-755; T. Dean 

(red.), op. cit., s. 67-68. 

30  Malcolm D. Lambert, The Cathars, Oxford 

1998, s. 179. 



 

Miasta Śródziemnomorza, 10-11 XII 2010 

 

10 

 

konfraterni31. Tym samym stowarzyszenie 
pełniło tę samą rolę, co ruchy katarskie, waldensi 
czy mniej popularne herezje: „oprócz tego, że 
stanowiło miejsce modlitwy i organizowania 
akcji charytatywnych czy innych na potrzeby 
społeczności, jak rodzina czy gildia, 
[konfraternia] była jedną z głównych form 
uczestnictwa w życiu społecznym dostępnych 
mężczyznom w okresie Europy 
przednowoczesnej”32. W ten sposób zaspokajano 
potrzebę udziału w życiu religijnym i 
społecznym, która – wcześniej niezaspokojona – 
rodziła problemy takie jak walki między władzą 
kościelną a lokalnymi rodami feudalnymi w 
obliczu rodzącej się niezależności miast. 
Obrzucane interdyktami miasta ustanawiały w 
charakterze odwetu prawa, w których 
zakazywano np. publicznego wyznawania 
wiary, zaś mieszczanie bojkotowali kler33. 
Powiązanie lokalnej polityki z religią przejawiało 
się również w represjach, jakie dosięgły rody 
gibelińskie w 2. poł. XIII w. Pozbawiano je 
majątku, wypędzano z miast i zakazywano 
członkom rodów udziału w życiu publicznym aż 
na kolejne dwa pokolenia. Często sądzono 
członków takich rodów pod zarzutem herezji, 
czego najwyraźniejszym przykładem mogą być 
procesy rodzin Toscich i Riccich w Orvieto w 
latach 1268-1269, a więc w okresie największego 
zaostrzenia działalności Inkwizycji wobec 
katarów w tym mieście34. Tego typu problemy 
nie dosięgały jednak wszystkich większych 
włoskich miast. Siena stanowi jeden z niewielu 
ośrodków, gdzie ruchy heretyckie miały jedynie 
znikome oparcie. Za wyjątkiem sześciokrotnego 
potępienia patarynów i pewnego wpływu 
                                                 
31  Daniel Waley, Siena and the Sienes in the 

thirteenth century, New York 2006, s. 151, 

32  David Michael D’Andrea, Civic Christianity in 

Renaissance Italy: the Hospital of Treviso, 1400-1530, 

Rochester 2007, s. 129. 

33  Milan Loos, Dualist heresy in the Middle Ages, 

tłum. Iris Levitovà, Prague 1974, s. 167. 

34  M. Loos, op. cit., s. 279. 

franciszkańskich spirytualistów trudno mówić w 
przypadku tego miasta o odstępstwie jego 
mieszkańców od wiary katolickiej. Jedynym 
godnym uwagi wyjątkiem może być sprawa 
trzech braci z rodu Montecchiesich, których 
skazano na karę więzienia i pozbawienia 
majątku w 1304 r.35 Wyjaśnienia względnego 
braku skłonności do herezji wśród mieszkańców 
Sieny doszukać się można w niejakiej 
kompleksowości struktur polityczno-
społecznych tego miasta, które rozwijało się w 
latach 1289-1355 jako „odnowiony” związek 
swych trzech dzielnic. Miasto to – jako jedno z 
niewielu – realizowało precyzyjne założenia 
rozwoju urbanistycznego, pośrednio 
przeciwdziałające powstawaniu miejsc oporu 
wobec synergii władzy kościelnej, miejskiej oraz 
kupców (doceniali to sami mieszkańcy: 
przewodniczący rady miejskiej w 1357 r. mówił 
o „senza ordine non si fa alcuna cosa buona” 
tłumaczenie?36). Ponadto place miejskie były w 
znacznym stopniu zabudowane, co utrudniało 
gromadzenie się ludzi w ramach pochodów czy 
zamieszek, zaś same ulice prowadzące do Piazza 
del Campo miały jedynie niewielkie znaczenie 
urbanistyczne. Znaczny czas przejścia długimi i 
krętymi ulicami Sieny z jednego centrum 
miejskiego do drugiego powodował, że wszelkie 
procesje i wystąpienia organizowane były 
jedynie w obrębie konkretnego placu37. 

 Ograniczenie ruchów heretyckich 
– dostrzegalne już w 2. poł. XIII w., a potem 
ewoluujące od XIV w. w kierunku ich 
stopniowej eliminacji – powinno być wiązane tak 
ze zmianami w sposobie sprawowania władzy 
w miastach, jak i rozciągnięciem swoistej 
kontroli nad przestrzenią publiczną. Kaznodzieje 
głoszący tezy odmienne od akceptowanych 

                                                 
35  D. Waley, op. cit., s. 147. 

36  C. Delfante, op. cit., s. 104. 

37  E.A. Gutkind, Urban development in southern 

Europe, t. 4: Italy and Greece, New York 1969, s. 96; C. 

Delfante, op. cit., s. 102. 
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przez Kościół rzymskokatolicki – dotąd cieszący 
się względną swobodą – stopniowo tracili dostęp 
do przestrzeni publicznej. Widać to wyraźnie na 
przykładzie katarów, którzy w Orvieto pojawili 
się ok. 1170 r. i otwarcie głosili swoją doktrynę, 
zaś sytuacja zaogniła się dopiero pod koniec XII 
w., gdy wysłano tam dwóch florenckich 
kaznodziejów38. Nawet mniej jawne 
współdziałanie z heretykami skutkowało 
śmiercią z rąk Inkwizycji. Młody gracz na trąbce, 
Petrucio Guidi Becci w 1268 r. został skazany we 
Florencji na karę śmierci po tym, jak zeznał, że 
został wysłany przez swojego ojca, by pomóc 
„doskonałym” w ich kazaniach oraz samemu 
wsłuchiwać się w ich nauki39. Takie nauczanie w 
oczywisty sposób doprowadzało do większej 
dywersyfikacji stanowisk niż w przypadku 
Kościoła rzymskiego. Różnice doktrynalne 
niekiedy były tak duże, że gdy w 1229 r. spisano 
zeznania dwóch nawróconych na wiarę 
rzymskokatolicką florentczyków, jeden z nich 
stwierdził, że nigdy nie spotkał się z wieloma 
elementami, o których mówił jego poprzednik40. 
Zwiększenie pobożności i związana z tym 
fascynacja ruchami religijnymi w XIII w. 
dostrzegalna jest więc nie tylko wśród 
duchownych i osób świeckich, ale przede 
wszystkim wśród tych, którzy niejako podjęli 
próbę odnalezienia trzeciej drogi, która łączyłaby 
cechy obu tych stanów. W tym należy 
doszukiwać się popularności zakonów 
mendykanckich i im podobnych, realizujących 
postulowany od kilku wieków powrót do stylu 
życia pierwszych apostołów. Dylematy 
dotyczące poszukiwania owej trzeciej drogi stały 
się widoczne przede wszystkim przy okazji 
sporów w zakresie organizacji zakonu 
franciszkańskiego oraz poprzez fakt powstania 
wspomnianych już fraticellich, czyli 

                                                 
38  M.D. Lambert, Medieval heresy: popular 

movements from the Gregorian reform to the Reformation, 

Bodmin 2002, s. 89-90. 

39  P. Lansing, op. cit., s. 96. 

40  J. Duvernoy, op. cit., s. 370. 

nieuznawanych przez Kościół rzymski 
organizacji zakonnych, czerpiących inspirację ze 
sposobu życia św. Franciszka z Asyżu. 

 Życie samego założyciela bractwa 
było niejako wzorem dla kolejnych wędrownych 
ubogich mnichów. Jego wyjątkowe wizje i 
mistyczne doświadczenia (jak chociażby 
otrzymanie stygmatów na górze La Verna w 
1224 r., a więc osiągnięcie stanu komunii 
własnego ciała z ciałem Ukrzyżowanego: 
„Patrzyli na błogosławione ciało zdobne 
stygmatami Chrystusa, mianowicie nie na 
przebicia gwoźdźmi na rękach i nogach, ale na 
same gwoździe mocą boską cudownie 
utworzone z jego ciała, owszem wrośnięte w 
samoż ciało”41) inspirowały z jednej strony 
kolejnych mistyków i kaznodziejów, z drugiej 
zaś symbolizowały apogeum pobożności 
dostępnej wiernym. Stąd też podobne ruchy 
quasi-zakonne często odwoływały się w swej 
krytyce mendykantów do zarzutu 
sprzeniewierzenia się idei Biedaczyny z Asyżu. 
Gerardo Segarelli, który spłonął na parmeńskim 
stosie w 1300 r., jest takim właśnie heretyckim 
przykładem kontynuacji idei św. Franciszka. 
Podobnie jak święty Franciszek z Asyżu 
odczuwał on potrzebę „odnowienia domu 
Bożego” i z tych przyczyn w latach 60. XIII w., 
pod wpływem ogólnego entuzjazmu religijnego 
w mieście, porzucił wszelkie dobra doczesne i 
zaczął głosić konieczność pokuty i ubóstwa, 
przez co szybko zebrał wokół siebie grupę 
wiernych uczniów. Stworzył tym samym grupę, 
która sama siebie nazywała Braćmi i Siostrami 
Apostołów lub w skrócie Zakonem Apostołów 
(apostolikami)42. Ruch ten, którego przekonania 

                                                 
41  Cytat z „Traktatu o cudach św. Franciszka” 

Tomasza z Celano. Za: Dymitr R. Żeglin, Stygmatyzacja 

św. Franciszka w świetle oficjalnych biografii Świętego 

(http://www.francesco.katowice.opoka.org.pl/stigma01.html 

[05.12.2010]). 

42  Brian R. Camiello, Gerardo Segarelli as the Anti-

Francis: Mendicant Rivalry and Heresy in Medieval Italy, 
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w pierwszych latach istnienia były bardzo 
podobne do nauczań św. Franciszka, był jednak 
uznawany przez hierarchów kościelnych za 
istniejący poza ramami Kościoła rzymskiego. 
Hierarchowie mieli bowiem na uwadze 
stanowisko IV soboru laterańskiego w 1215 r., na 
którym podjęto decyzję o ograniczaniu 
odrębności zakonów żebraczych, jak i II soboru 
lyońskiego z 1274 r., który także odniósł się 
niechętnie do tego typu zgromadzeń43. W ocenie 
przeciętnych wiernych apostolicy wchodzili 
jednak w skład prawowiernego Kościoła i tak też 
oceniali ich niektórzy italijscy prałaci. Jeden z 
najwcześniejszych uczniów Segarellego, mnich 
Minor, przedstawiał tezy ruchu w kościele San 
Giorgio w Ferrarze, w katedrze w Rawennie i 
innych kościołach w ramach przemieszczania się 
zakonu między kolejnymi miastami. Z kolei w 
1284 r. 72 zwolenników Gerarda udało się z 
Modeny i Reggio do Parmy, by otrzymać 
błogosławieństwo Segarellego. Uwypukla to 
słabą zdolność ludności miejskiej do 
rozpoznawania, czy konkretny ruch opiera się 
na prawowiernych podstawach doktrynalnych. 

Gerardo ogłaszający się „duchowym” 
następcą św. Piotra zyskał już za życia przymiot 
świętości, ale nie był on jedynym, który to 
osiągnął. Około pięćdziesięcioletnia Guglielma 
przybyła wraz z synem do Mediolanu mniej 
więcej w 1260 r. i zaczęła tam żyć niezmiernie 
skromnie. Jej silne związki z klasztorem w 
Chiaravalle (któremu w testamencie zapisała 
swój niewielki majątek, licząc, że w obrębie 
murów zostanie pochowana) wskazują, że 
pewien etap swej edukacji religijnej przeżyła w 
obrębie tego zgromadzenia monastycznego. 
Niemniej jednak, kobieta ta głosiła także tezę, że 
jest córką króla Czech (wysokie legendarne 
pochodzenie jest typowe dla przywódców grup 
religijnych późnego średniowiecza), co 

                                                                              
1260-1300, Journal of Ecclesiastical History, vol. 57, nr 2 

(kwiecień 2006), s. 226-227. 

43  B.R. Camiello, op. cit., s. 227. 

spowodowało, że została uznana za osobę świętą 
przez dwóch jej najwybitniejszych następców – 
Andreę di Gerardo Samaritę i Humiliatę 
Mayfredę da Pirovano,. Kiedy jednak Bonifacy 
VIII nie uznał jej kultu, Andrea stwierdził 
otwarcie, że to Guglielma była kobiecym 
wcieleniem Ducha Świętego44. Zarówno 
podważanie prawowitości wyboru Bonifacego 
VIII na papieża (po ustąpieniu Celestyna V), jak i 
wątpliwość co do istnienia w nim cnót, jakich 
Kościół powinien oczekiwać od swojego 
duchowego przywódcy, były postulatami 
powszechnymi wśród herezji istniejących ok. 
1300 r. Z jednej strony może to być 
spowodowane obiektywnymi zastrzeżeniami co 
do papiestwa w wykonaniu Benedykta 
Gaetaniego. Był on człowiekiem pragnącym 
władzy za wszelką cenę, czemu dał wyraz tak 
poprzez doprowadzenie do abdykacji swego 
poprzednika, jak i poprzez zaakcentowanie 
swojego znaczenia w tezach wyrażonych w bulli 
„Unam sanctam” (1302). Z drugiej strony 
przejawiał on daleko idący opór w stosunku do 
ruchów  heretyckich, takich jak fraticelli. 
Szczególnie wyraźnie unaoczniły to jego 
działania zakończone spaleniem Segarellego i 
jeszcze większą radykalizacją stanowiska ruchu 
w czasach następcy Segarellego, Dolcina z 
Novary. Co prawda już w latach 80. po soborze 
w Lyonie związki apostolików z Kościołem 
rzymskim zaczęły się rozluźniać, co wpłynęło 
wyraźnie na sposób opisywania tego zakonu 
przez Salimbene de Adama (pisał on, że 
uczniowie Gerarda są raczej „synagogą Szatana, 
kongregacją idiotów, niegodziwców i 
reprezentacją zwolenników Antychrysta”45). 
Jednakże należy dodać, że to wzajemne 
oczernianie się obu stron konfliktu miało się 
jeszcze bardziej zintensyfikować. 

                                                 
44  Dyan Elliot, Proving woman: female spirituality 

and inquisitional culture in the later Middle Ages, Princeton 

2004, s. 151-153; T. Dean (red.), op. cit., s. 71. 

45  B.R. Camiello, op. cit., s. 231; H. Masson, op. 

cit., s. 69. 
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Prawdopodobnie to ten konflikt doprowadził do 
tego, że w 1287 r. w Parmie najpierw dokonano 
udaremnionej próby ataku na konwent 
franciszkański w Monfalcone, a potem 
próbowano złupić kościół tego zakonu w 
Reggio46. Tezy Segarellego, pragnącego upadku 
Kościoła, i kreowana przez niego wizja nowej 
Kongregacji Ducha czerpały nie tylko z tradycji 
millenarystycznych i herezji katarskiej, ale w 
pewnej mierze także z oficjalnej doktryny 
franciszkańskiej. Słuszność reform reguł 
mendykanckich kontestowali bowiem 
„spirytualiści”, zwracający uwagę na możliwość 
błędów w nauczaniu schorowanego już św. 
Franciszka, oraz teologowie tego zakonu, jak św. 
Bonawentura czy św. Hubert z Romans. Jednak 
dopiero radykalizacja poglądów za Dolcina 
spowodowała, że apostolicy i inni fraticelli 
uznani zostali nie tylko za zagrożenie 
doktrynalne dla Kościoła, ale także za ruch 
niebezpieczny politycznie. Dolcino zapowiadał 
rychłą śmierć znienawidzonego papieża i 
twierdził, że wraz ze śmiercią Segarellego 
skończyła się epoka Syna i zaczęła epoka Ducha 
Świętego, siebie zaś widział jako przyszłego 
papieża i realizatora tego proroctwa. W tym celu 
uzbroił swoją grupę 4 tysięcy wyznawców i 
przez dwa lata pustoszył okolice Vercelli. 
Dopiero organizacja lokalnej krucjaty przez 
Klemensa V pod przewodnictwem Rayniera, 
biskupa oblężonego miasta, spowodowała 
schwytanie dowódcy i spalenie Dolcina wraz z 
jego siostrą duchową Małgorzatą w 1307 r.47 

Kościół rzymski podjął także działania w 
sferze nauczania swojej doktryny, mające na celu 
przeciwstawienie jednej herezji innym grupom 
religijnym. W ten sposób postępował chociażby 
Innocenty III, który dostrzegając siłę drzemiącą 
w miejskich kaznodziejach, wysłał wielu z nich 

                                                 
46  Salimbene de Adam, Cronica, wyd. pod red. 

Giuseppe Scalii, Bari 1996, s. 949 i 965. 

47  G. Mollat, Dolcino, Fra, w: T. Carson, J. Cerrito 

(red.), op. cit., t. 4: Com-Dyn, s. 821. 

przeciwko heretykom, aby organizowali debaty 
z udziałem niezależnego gremium składającego 
się w połowie z kościelnych hierarchów, a w 
połowie z przywódców waldensów i katarów. 
Podobnie posłał on około stu umiarkowanych 
waldensów do głoszenia nauk wśród katarów, 
ale było to zjawisko krótkotrwałe, gdyż 
informacje o związkach tego ugrupowania 
religijnego z Kościołem rzymskim notowane są 
jedynie do 1212 r.48 Waldensi jako heretycy 
traktowani byli jednak w Italii z dość dużą 
swobodą, co pozwoliło im przetrwać aż do XVI 
w. (odwrotnie działo się na innych terenach, 
gdzie uważano ich za główne zagrożenie, na co 
wskazuje tekst Dawida z Augsburga). 
Ucieleśniali oni jednak pewien wspólny dla 
innych heretyków element swoistego 
rozluźnienia obyczajów, co przekładało się na 
życie społeczne wyznawców wielu herezji. 
Uznawali oni bowiem sens zawierania 
małżeństw jedynie w celach prokreacyjnych. 

Bolońska sekta baralotów opisana została 
przez Ferdynanda z Kordoby jako poddająca się 
z dużą łatwością wszelkiej rozpuście i 
rozwiązłości49. Być może tymi słowy wyrażał on 
ich niekonwencjonalne życie we wspólnocie 
dóbr oraz kobiet i dzieci, a więc w mocno 
przetworzonej strukturze monastycznej. Wyższa 
pozycja kobiet w Italii w stosunku do innych 
regionów Europy (jak chociażby dopuszczanie 
ich do nauki i potem do wykładania na 
uniwersytetach w charakterze profesorów) 
powodowała, że nawet wśród katarów można z 
większą pewnością mówić o występowaniu 
pewnej tendencji redukcjonistycznej w zakresie 
pozycji kobiety, co w znacznie mniejszym 
stopniu można obserwować wśród wyznawców 
tej herezji w Langwedocji. Najbardziej korzystne 

                                                 
48  Thomas Turley, Heresy and religios dissent, w: 

Christopher Kleinherz (red.), Medieval Italy: An 

encyclopedia, New York 2004, s. 499; M.D. Lambert, op. 

cit., s. 91. 

49  H. Masson, op. cit., s. 81. 



 

Miasta Śródziemnomorza, 10-11 XII 2010 

 

14 

 

wobec kobiet stanowisko przyjmował odłam 
lombardzki, który jako jedyny sprzeciwiał się 
tezom wywodzącym się jeszcze z pism 
Orygenesa i Tertuliana, jakoby kobiecie bliżej 
było do upadłych duchów niż mężczyźnie50. 
Także wśród waldensów, a nie wśród italskich 
katarów, w większym stopniu dopuszczano 
kobiety do pełnienia ról kaznodziejskich w 
obrębie społeczności51. Z tych powodów 
dokumenty z Półwyspu Apenińskiego wskazują, 
że nie tylko znaczną większość „doskonałych” 
stanowili mężczyźni, ale w ogóle to oni 
dominowali wśród wyznawców tej herezji52. 
Porównując to z ideami Segarellego, 
twierdzącego, że kobiety mogą opuszczać 
mężczyzn (i odwrotnie), by wstępować do 
Zakonu Apostołów, poglądy te zdają się być 
bardziej progresywne niż w innych ruchach 
heretyckich53. Takie zachowania, które zapewne 
ułatwiały działanie Inkwizycji i kaznodziejom, 
spowodowały pojawienie się opinii, że heretycy 
byli ofiarami własnej dumy, a tym samym 
wpadli w sidła szatana i oddzielili się od 
prawowitego Kościoła54. Stąd też niejednokrotnie 
oprócz herezji przypisywano palonym na stosie 
zachowania chuligańskie, naruszenie różnych 
norm społecznych i czyny kryminalne. Mając na 
uwadze działalność Dolcina z Novary czy w XIV 
w. fraticellich, z których wielu zaczęło 
prowadzić życie rzezimieszków, powtarzanie 
takich opinii jest co najmniej uprawnione, 
aczkolwiek tym samym Kościół rzymski jawił się 
jako wspólnota oparta na cnotach i moralności, 
której to moralną nieskazitelność heretycy 
poddawali w wątpliwość. Nie dziwi więc 
współdziałanie tak organów publicznych, jak i 
bogatych rodów w walce z herezjami. 
Kaznodzieja Giacopino z Reggio stworzył w 

                                                 
50  J. Duvernoy, op. cit., s. 294. 

51  H. Masson, op. cit., s. 301. 

52  J. Duvernoy, op. cit., s. 294-295. 

53  H. Masson, op. cit., s. 69. 

54  C. Kleinherz (red.), op. cit., s. 500; M.D. 

Lambert, op. cit., s. 418. 

1233 r. jedno z najsłynniejszych zgromadzeń 
tego typu, będących niejako wczesną formą 
konfraternii (Società della Beata Virgine w 
Bolonii). Jeszcze bardziej ku zachowaniu 
porządku miejskiego skierowana była 
działalność Fra Bartolomea z Braganzy, dzięki 
któremu w Parmie powołano Milicję Jezusa 
Chrystusa, do której należeć mogli tylko 
członkowie rodów arystokratycznych55. 

Czternaste stulecie to nie tylko okres 
wygasania konfliktu między członkami 
nieuznanych przez Kościół zakonów 
mendykanckich, ale także czas prób realizacji 
haseł millenarystycznych, trwający aż do XV w. 
Myśl Coli di Rienzo i Girolama Savonaroli to 
najbardziej znane przykłady próby bardziej 
nowoczesnego powiązania tych idei z sytuacją 
polityczną i stworzenia religijnych komun 
miejskich, mających stanowić przedsmak 
obecności Królestwa Niebieskiego na ziemi. Cola 
di Rienzo powiązał to z wizją potęgi antycznego 
Rzymu, kontrastując z nim ubóstwo 
współczesnego mu miasta, liczącego wówczas 
od 18 do 30 tysięcy mieszkańców. 
Mesjanistyczny i apokaliptyczny charakter 
przesłania Coli – oficjalnie podającego się za 
cesarskiego bastarda, a w rzeczywistości syna 
karczmarza i praczki56 –  unaocznia potęgę, jaką 
można było uzyskać w Italii poprzez umiejętne 
wykorzystanie idei religijnych w celach 
politycznych. Widać to szczególnie wyraźnie w 
wystąpieniu, będącym zarazem kazaniem, 
wygłoszonym przez niego w sierpniu 1354 r., 
gdy to po raz drugi przejął władzę po 
kilkuletnim wygnaniu. Odwołując się do 
opisanej w czwartym rozdziale księgi Daniela 
historii wypędzonego Nabuchodonozora II, Cola 

                                                 
55  Augustine Thompson, Cities of God: The 

Religion of the Italian Communes 1125-1325, University 

Park 2005, s. 46. 

56  Ronald G. Musto, Apocalypse in Rome: Cola di 

Rienzo and the Politics of the New Age, Berkeley 2003, s. 
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twierdził, że powrócił do Rzymu triumfalnie 
jako prawowity władca, by z woli Bożej 
stworzyć z Wiecznego Miasta Nowe Jeruzalem57. 
Wykorzystując pragnienia mieszkańców, by z 
powrotem zawitali do miasta pielgrzymi i 
nastały „dobre dni i oczekiwany czas 
sprawiedliwości, wolności i pokoju”, 
przypomina on nie tylko zyski mieszkańców po 
organizacji Roku Świętego w 1300 r., ale także 
odwołuje się już w znacznie większym stopniu 
do ideologii religijnej, a nie antycznej. Nie dziwi 
więc, że rzymianie przyrównali wjazd Coli 
(rozpoczynający się już pod Perugią) do 
przybycia Chrystusa do Jerozolimy, zaś 
anonimowy biograf dyktatora podaje, że 
rozkładano przed nim dywany i gałązki oliwne 
oraz śpiewano pieśni religijne58. Na tym 
oczywiście nie kończyły się podobieństwa, gdyż 
niedługo po owym triumfalnym wjeździe Cola 
zakończył żywot podobnie jak Jezus – na skutek 
działalności jednej z frakcji miasta, do którego 
dotarł, spotkała go śmierć w pałacu 
Campidogliów. Samo zjawisko jego dyktatury, 
najpierw jako trybuna, a potem jako senatora, 
inspirowało jednak przyszłych kontynuatorów 
idei połączenia władzy świeckiej z religijną. 

Ewolucja italskich herezji wskazuje na 
zmianę ich charakteru, a także na znaczną rolę 
treści rozprzestrzeniających się dzięki wybitnym 
mówcom, których podbudowa retorska opierała 
się na doskonałym religijnym wykształceniu. 
Cola gruntownie studiował pisma kościelne i 
prawo, zanim stał się notariuszem papieskiej 
kamery w Rzymie w 1344 r. Nadto, w wielu 
działaniach dyktator wspierany był przez 
zależnych od papiestwa duchownych, 
obawiających się kontynuacji konfliktu między 
rodami Orsinich i Colonnów. W przypadku 
Savonaroli opierało się to natomiast na 
nieprawidłowym wykorzystywaniu bogactwa 
Kościoła rzymskiego, z czego znany był 

                                                 
57  R.G. Musto, op. cit., s. 324-326. 

58  R.G. Musto, op. cit., s. 327. 

uniwersytet w Bolonii. Tak więc po pierwotnym 
okresie walk z heretykami, negującymi w ogóle 
rolę Kościoła jako instytucji i po uporaniu się z 
fraticellimi i nietypowymi ruchami pogranicza 
życia religijnego i świeckiego kolejny etap 
ruchów heretyckich wiązać można z próbą 
przekształcenia skostniałej już w XIV i XV w. 
struktury, jaką była komuna świecka59. Tym 
istotniejsze wydaje się opisanie sposobu 
oddziaływania kaznodziejów na masy w 
późnośredniowiecznej Italii. Analiza 
dokumentów z Florencji z lat 1290-1310 
wskazuje, że po soborze w 1284 r. w przypadku 
franciszkanów z florenckiego kościoła Santa 
Croce najliczniejszą grupę mnichów stanowiły 
osoby wywodzące się z terenów wiejskich i 
członkowie rodów z okolicznych miejscowości, 
natomiast wśród dominikanów z Santa Maria 
Novella wyróżnia się znaczny udział 
przedstawicieli popolu grosso60. Przekładało się to 
oczywiście na stylistykę i charakter 
wygłaszanych przez nich kazań – franciszkanie 
chętniej korzystali ze sformułowań prostszych, 
częściej posługiwali się przykładami i 
parabolami, a także odnosili się raczej do emocji i 
żarliwości religijnej, co pozwalało im 
przemawiać do ludności niewykształconej, 
bardziej podatnej na tezy heretyckie. Kazania 
dominikańskie natomiast skupione były raczej 
na logicznych wywodach, bliskich literaturze 
scholastycznej, a kaznodzieje dominikańscy 
kierowali swe słowa do bardziej 
wyedukowanego odbiorcy. Analiza struktury 
społecznej wyznawców odłamów heretyckich w 
Italii nie pozwala mimo to w sposób niebudzący 
wątpliwości ustalić, które kazania mogły być 
skuteczniejsze przy konwersji na łono 
                                                 
59  John N. Stevens, Heresy in Medieval and 

Renaissance Florence, Past & Present, nr 54 (luty 1972), s. 

26. 

60  Peter H. Diehl, Daniel R. Lesnick, Preaching in 
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Dominican Spirituality. Review, Comitatus: A Journal of 

Medieval and Renaissance Studies, nr 21 (1990), s. 123. 
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prawowitego Kościoła. Warto wspomnieć, że 
podatność na słowa kaznodziejów stworzyła 
między miastami swoistą konkurencję o to, które 
z nich w okresach Wielkiego Postu zatrudni 
najbardziej utalentowanego mówcę. W ten 
sposób doświadczenie zdobywali w XV w. 
Bernardino da Siena czy Girolamo Savonarola, 
który dzięki podróżom w latach 80. do San 
Gimignano (już jako lektor w kościele św. Marka 
we Florencji), a potem w miastach między 
Brescią a Genuą doskonalił swoje nikłe 
początkowo umiejętności oratorskie61. Nie dziwi 
więc popularność kazań kapucyna Bernardina 
Ochino w 1. poł. XVI w. (jeszcze zanim przyjął 
on tezy Juana de Valdesa), o którym nawet 
cesarz Karol V zwykł mówić, że byłby w stanie 
nawet kamienie zmusić do płaczu62. Istnienie 
wyspecjalizowanych kaznodziejów 
zdominowało działania religijne w przestrzeni 
publicznej w całej północnej i środkowej Italii w 
XV w. Jedna z konfraterni w Treviso zatrudniła 
w 1443 r. Augustyna Nicolò da Treviso, by 
dokonywał w miejscach publicznych odczytów 
na temat logiki, filozofii i teologii za kwotę 50 
lirów rocznie. Z kolei biskup Treviso Ludovico 
Barbo w latach 1437-1443 wpłynął na 
duchownych kościoła Santa Maria dei Battuti, 
aby wprowadzili zaawansowany kurs teologii 
dla osób świeckich63. 

Na tak ukształtowany, podatny grunt 
padły pod koniec XV w. słowa wspomnianego 
wcześniej dominikańskiego mnicha Savonaroli, 
urodzonego w Ferrarze. Savonarola stale 
podróżował pieszo ze względu na własną 
skromność, co było dość niepraktyczne w czasie, 
gdy tymczasowo pełnił funkcję ambasadora 

                                                 
61  Lauro Martines, Fire in the City: Savonarola and 

the Struggle for Renaissance Florence, New York 2006, s. 
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62  John Jeffries Martin, Venice’s Hidden Enemies: 
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of Society and Culture, Berkeley 1993, s. 41. 

63  D.M. D’Andrea, op. cit., Rochester 2007, s. 129. 

Florencji. Piętnował także w swych kazaniach 
zbytek i przywary toskańskich mieszczan. W 
związku z zaostrzającą się sytuacją polityczną na 
przełomie lat 80. i 90. Savonarola dodał do 
swych poglądów tezy millenarystyczne, które z 
czasem wyewoluowały w ideę powstania 
nowego Kościoła. W okresie, gdy wypędzono 
wspierających wcześniej Savonarolę 
Medyceuszy i stworzono republikę florencką, 
dominikanin przyrównał Karola VIII do 
„nowego Cyrusa” i „drugiego Karola 
Wielkiego”, zaś Kurię Rzymską do armii 
Antychrysta. Zysk polityczny z kazań 
Savonaroli, dzięki któremu doszło do 
wyłączenia klasztorów dominikańskich spod 
zwierzchnictwa lombardzkiego, zaowocował 
dodatkowo redukcją zagrożenia ze strony wojsk 
francuskich. Realizacja idei Savonaroli polegać 
miała na przekształceniu się Florencji w Nowe 
Jeruzalem, zaś okres szczęśliwości zacząć się 
miał od przyjęcia chrześcijaństwa przez Turków 
i Żydów. Widoczne są więc nawiązania do prób 
zjednoczenia kościoła zachodniego i 
wschodniego, podejmowanych już w latach 
1439-1445 w ramach wieloletniego soboru 
bazylejsko-ferrarsko-florencko-rzymskiego. 
Korzystając dość powierzchownie z dorobku 
Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, 
Savonarola rozpropagował w kazaniach – 
których wygłaszania zabronił mu potem papież 
Aleksander VI – ideę nikłej wartości świata 
doczesnego w stosunku do świata przyszłego. 
Płonące w wielu miejscach Florencji „stosy 
próżności” wskazują, jak wielkie znaczenie 
przeciętni mieszkańcy miasta przywiązywali do 
tez dominikanina. Nie tylko krytykował on 
świecką kulturę materialną czy pisma 
nawiązujące do kultury antyku, a tym samym 
uznawane przez niego za areligijne, ale także 
wypowiadał się w kazaniach nawet na temat 
złotych i srebrnych zapinek tradycyjnie 
noszonych przez bogate florenckie kobiety czy 
strojów dobrze ubranych rzemieślników. Z tą 
doktryną związana była też jego dość 
zachowawcza teoria społeczna, zgodnie z którą 



 

Miasta Śródziemnomorza, 10-11 XII 2010 

 

17 

 

człowiek nie powinien podporządkowywać 
swojego życia próbom rozwijania swojej kariery 
czy liczyć na zmianę swojej pozycji społecznej64. 

Nie tylko stosy były przejawem wiary 
miejscowej ludności w słowa Savonaroli. 
Sytuacja polityczna podburzona została w 1495 
r. tym, że z okazji świąt Bożego Narodzenia 
Dzieciątko przybrano gałązkami oliwnymi i za 
nim podążono w procesji miejskiej. Podobnie 
uczyniono na Niedzielę Palmową, gdy 
Savonarola zorganizował masową procesję 
złożoną z chłopców i dziewczynek trzymających 
gałązki i wieńce oliwne65. Antyartystyczne 
podejście oddziaływało nie tylko na wiernych, 
ale także na działających we Florencji malarzy. 
Prawdopodobnie to właśnie pod wpływem 
kazań dominikanina Sandro Botticelli odnosił się 
do wizji diabła uwolnionego na trzy i pół roku z 
okowów, zaś zgodnie z informacjami Giorgia 
Vasariego, ulegający wpływom Savonaroli Fra 
Bartolommeo i Lorenzo di Credi mieli zniszczyć 
wszystkie swoje studia nagich postaci66. Innym 
dziełom nadano natomiast republikański 
charakter – będące dotąd w posiadaniu 
Medyceuszy posągi Judyty i Dawida dłuta 
Donatella umieszczono w salach Palazzo della 
Signoria. Bazę kobiecej postaci opisano w 1495 r. 
jako przykład publicznego wyzwolenia, zaś 
Dawida, przybranego białymi i czerwonymi 
tarczami herbowymi, opisano jako zwycięzcę 
nad tyranem i symbol republiki67. Takie 
zachowania wywołały sprzeciw nie tylko pod 
względem religijnym, ale i politycznym. 
Frateschi musieli się mierzyć z bogatymi 
compagnaccimi i jeszcze bardziej od nich 
radykalną grupą arrabiatich (dosłownie 
„wściekłe psy”). Nie dziwi więc, że stosowano 
niekiedy bardzo nietypowe środki: compagnacci 

                                                 
64  L. Martines, op. cit., s. 103.  

65  Michael Levey, Florence. A Portrait, London 
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66  M. Levey, op. cit., s. 241. 

67  M. Levey, op. cit., s. 242. 

planowali wynająć niejakiego Baię, specjalistę od 
podkładania ładunków wybuchowych, który 
miał przygotować zamach w katedrze, 
kilkakrotnie próbowali zasztyletować 
Savonarolę w trakcie mszy, a nawet uciekali się 
do profanacji poprzez smarowanie kazalniczego 
pulpitu padliną osła i wbijanie w niego 
gwoździ68. 

Pojmanie Savonaroli i spalenie go jako 
heretyka kończy średniowieczny etap rozwoju 
ruchów heretyckich w Italii. W kolejnym wieku 
jeszcze większe znaczenie zyskują inne 
przestrzenie publiczne oraz druki uznane za 
heretyckie. Widać to wyraźnie na przykładzie 
Wenecji, gdzie osterie „Aquila Nera” i „Leon 
Bianco” niedaleko Rialto znane były z tego, że 
zbierali się tam pochodzący z Rzeszy protestanci. 
W innych zaś osteriach tej dzielnicy zbierały się 
grupy heretyków z Modeny69. W końcu, jak pisał 
Tommasino Lancellotti, w Ferrarze „wszyscy 
wiedzieli”, że każdy modeńczyk to heretyk (taka 
reputacja utrzymała się aż do ok. 1540 r., 
pomimo faktu, że „alternatywny” kościół w 
Modenie nie liczył nigdy więcej niż 150 
wyznawców na 20 tysięcy mieszkańców całej 
aglomeracji). Zjawisko to, wykraczające już poza 
ramy tego referatu, najlepiej opisał Alessandro 
Tassoni, podając, iż „wykształceni i 
niewykształceni, i ci niepotrafiący nawet czytać 
debatowali o wierze i prawach Kościoła na 
ulicach, w sklepach, i w kościołach, kiedy tylko 
pojawiła się możliwość, i każdy z nich nosił ze 
sobą święte teksty”70. Rozwój ruchów 
heretyckich w 1. poł. XVI w. opierał się bowiem 
po części także na przynajmniej częściowej 
tolerancji władz, czego ruchy te nie 
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doświadczały uprzednio od czasów końca XIII 
w. Renée, księżna Ferrary, powołała nawet 
specjalny tajny fundusz, z którego środki 
przeznaczone były na wspieranie duchownych 
skłaniających się ku nowym religiom 
protestanckim i z niego przeznaczano kwoty dla 
takich osobistości jak np. Pier Paolo Vergerio, 
Camillo Renato i Baldassare Altieri71. Przemiany 
religijne zachodzące w świadomości Italii w XVI 
w. uwarunkowane były jednak dostępnością 
literatury (m.in. drukowanej w Wenecji), 
krytycznie oceniającej nie tylko podstawy 
religijne, ale także poziom duchowy hierarchów 
Kościoła, a zwłaszcza kolegium kardynalskiego. 
Także w kwestii miejskiej przestrzeni publicznej 
zachodziły istotne zmiany, których opis 
przekroczyłby jednak ramy niniejszego tematu. 
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