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LAICY W ŻYCIU KOSCIELNYM CZECH SCHYŁKU XIV W. 

W ŚWIETLE ŻRÓDEŁ WIZYTACYJNYCH 

Nowsze badania ujawniły istotny wzrost znaczenia ludzi świeckich 
w życiu Kościoła u schyłku średniowiecza. Sądzić można, iż jest to zja
wisko odnoszące się w większym lub mniejszym stopniu do całego obsza
ru chrześcijaństwa zachodniego, choć tylko dla niektórych terenów dy
sponujemy danymi opartymi na badaniach szczegółowych 1. Tymczasem 
odpowiedź na pytanie o rolę laików w Kościele XIV-XV w. posiada nie
bagatelne znaczenie do pełniejszego zrozumienia zjawisk późniejszych. 
Zdawali sobie z tego sprawę również niektórzy spośród historyków re
formacji, szukający jej korzeni w gruncie społeczno-religijnym późnego 
średniowiecza 2. Spojrzenie w kierunku Czech skłania ku obraniu jako 
punktu odniesienia zjawiska wcześniejszego od reformacji o całe stulecie, 
a mianowicie husytyzmu. Toteż w debatach wokół genezy ruchu husyc
kiego pojawiał się niekiedy problem dojrzewania aktywności ludzi 
świeckich 3, choć najczęściej ginął on w cieniu ujęć i ocen globalnych, 
obejmujących wielokrotnie omawiane procesy życia społecznego, gospo
darczego i narodowego oraz pewne wybrane aspekty życia religijnego. 
Przypomnijmy tu wszakże w ślad za A. Molnarem, iż właśnie sprawa 
aktywności mas w ruchu szeroko pojętej reformy czeskiej była przed
miotem żywo poruszającym umysły teologów reprezentujących różne 

1 Dobrym przykładem może być klasyczna już praca J. To u s s a er t, Le sen

timent re!igieux, la vie et la pratiąue religieuse des laics en Flandre maritime et 

au „West Hoeck" de langue flamande aux xzve, xve et d�but du XVIe s., Paris 

1963. Problematyka roli laików w Kościele późnośredniowiecznym występuje w wie

lu pracach poświęconych życiu religijnemu i tzw. religii ludowej, zob. przeglądowy 
artykuł J. K ł o cz o wskiego, Reiigijność mas ludowych w chrześcijaństwie za

chodnim XIII-XVII stulecia (Kwartalnik Historyczny, LXXXVI, 1979, nr 4, 

s. 1007-1018. Dla ziem polskich: Kościół w Polsce, pod red. J. Kłoczowskiego, t. I, 

Kraków 1966, s. 359 nn). 

2 Zob. zwłaszcza J. De I u me a u, Le Cathoiicisme entre Luther et Voltaire, 

2e ed., Paris 1978. 
8 Zob. odpowiednie partie pracy: J. Macek, Jean Hus et les traditions hus

sites, Paris 1973. 
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odłamy husytyzmu 4. Zresztą nie była ona już obca najwybitniejszym 
rzecznikom nurtów reformatorskich w poznym okresie przedhusyckim. 

Opinie teologów i kaznodziejów są więc jednym ze świadectw mó
wiących, często w sposób zaledwie pośredni, o aspiracjach ludzi świec
kich w życiu kościelnym i religijnym XIV-wiecznych Czech. Sporo inte
resującego materiału przynoszą wszakże również źródła innego typu niż 
wspomniane poprzednio, a mianowicie teksty pochodzenia wizytacyj
nego. Wśród nich szczególne znaczenie przypada opublikowanym nie
dawno protokołom wizytacji archidiakona praskiego Pawła z Janovic 
z lat 1379�1382 5

• Mniejsze już znaczenie dla omawianej problematyki 
mają zestawy pytań wizytacyjnych, tzw. interrogatoria 6, pozwalające 
natomiast określić posta,:vę władz kościelnych wobec roli laików w Ko
ściele. 

Protokoły Pawła z Janovic są zapisem przebiegu wizytacji kościołów 
parafialnych i ich filii z terenu całego archidiakonatu praskiego, obejmu
jącego łącznie z Pragą dziesięć dekanatów. Mamy więc do czynienia 
z zapisami pochodzącymi z pobytu archidiakona w parafiach wielkomiej
skich (praskich), małomiasteczkowych i wreszcie w licznych parafiach
wiejskich. Wśród przesłuchiwanych zgodnie z pytaniami kwestionariu
sza wizytacyjnego prze,vażają oczywiście duchowni: proboszczowie, wi
karzy i altaryści (sporadycznie także przedstawiciele kleru zakonnego), 
gdy od nich należało zacząć wizytację. W większości parafii przed obli
czem archidiakona stawali jednak \V charakterze świadków także ludzie 
świeccy, a ich wypowiedzi (choć ukierunkowane treścią i formą pytań) 
będą dla nas szczególnie interesujące. 

Zauważmy, iż ov;i po,volywani jako świadkowie laicy w znacznej 
większości wypadków reprezentowali średnie i niższe warstwy społeczne 
(właściciele dóbr ziemskich, ,,patroni" kościołów, pojawiali się stosun
kov,'o rzadko). Przewaga przedstawicieli różnorakich rzemiosł (zapewne 
o be.rdzo zróżnicowanym stopniu zamożności) była szczególnie wyraźna
w parafiach miejskich, w wiejskich zaś obok miejscowych rzemieślników
wzyv;ano również chłopów. Część zeznających to „vitrici", a więc ludzie
blisko związani z życiem kościoła parafialnego, posiadający nie tylko
większy od innych zasób potrzebnych wizytującemu informacji, lecz
prawdopodobnie także szersze horyzonty widzenia spraw kościelnych i re
ligijnych. RGka towarzyszącego archidiakonowi notariusza nadawała

.i A. Mol n ar, Aktywność !udu w ruchu reformatorskim. Świadectwo kazań 

lwsyc!dch (Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, 
pod red. B. Geremka, Wrocław 1978, s. 77-118).

;; ProtocoUum visitationis archidiacon�tus Pragensis annis 1379-1382 per Pa

ulum de Janowicz archidiaconum Pragensem factae, ed. · I. Hlavacek et Z. Hledi
kov{1, Praha 1973 (dalej w skrócie: Protocol!ttm 1:isitationis). 

o Zob. Z. Hl e di ko va, Die Visitationen des weitiichen K!erns im vorhus

siiisch.en Boh.men (Mediaevalia Bohemica, I/2, 1969, s. 249-274). 
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wprawdzie wypowiedziom tych wszystkich ludzi określony kształt, ale 
wydaje się, iż nie zmieniała zasadniczo ich treści. Zeznania te pozwalają 
odtworzyć pewien zarys masowych wyobrażeń i dążeń w zakresie życia 
kościelneg6 i religijnego, a także stanu świadomości religijnej wiernych. 

Od dawna zakorzeniona i gęsta w Czechach sieć parafialna 7 sprzyjała 
rozwojowi poczucia więzi parafialnej i związku z miejscowym kościołem. 
Niezadowolenie wiernych i skargi z ich strony budziło to wszystko, co 
zakłócało właściwy w ich rozumieniu rytm życia parafialnego. Nic przeto 
dziwnego, iż najczęstszą i dotkliwie odczuwaną przyczyną niezadowole
nia były absencje księży w parafiach, niekiedy na długi czas całkowicie 
paraliżujące funkcjonowanie kościoła. Domagano się więc stałej obec
ności proboszczów lub zastępujących ich wikarych, a problem rezydencji 
stanowił naczelne kryterium oceny miejscowego kleru i stanu całej pa
rafii. Wypowiadane przed archidiakonem skargi na nieobecność przeby
wających w innych miejscowościach księży powtarzają się zarówno 
w parafiach miejskich, jak i wiejskich. Powszechne były także narzeka
nia na opieszałość i zaniedbania duchownych w sprawowaniu kultu. Wy
daje się wszakże, iż wśród mieszkańców małych miasteczek i wsi kryte
ria oceny i wymogów wobec lokalnego kościoła były inne niż wśród 
ludności wielkomiejskiej. Częściej i wyraźniej odzwierciedlało się tu po
czucie więzi z własnym kościołem i jego klerem, przybierające czasem 
formę pełnej dumy pochwały wspólnoty parafialnej. Spotykamy więc 
świadectwa mówiące iż „plebs ipsorum bene stat per omnia", lub że 
„plebs ipsorum et plebanus �tant valde bene" 8

• I chyba nie obawa przed 
gniewem proboszcza dyktowała te słowa, skoro w innych podobnych 
miejscowościach nie szczędzono swym duszpasterzom najostrzej formu
łowanych zarzutów. Poczucie zadowolenia z istniejącego stanu rzeczy 
zdaje się być jednak nikłe wobec powszechnej świadomości potrzeby 
naprawy. Zauważyć trzeba, że ta postulowana przez masy chrześcijań
skie reforma miała ciasne ramy i wąskie perspektywy: ograniczała się 
najczęściej do obszaru i spraw własnej parafii. Niekiedy przyjmowała 
ona formę postulatów powrotu do dawnego, dobrego stanu, w którym 
istotną rolę odgrywał utarty i powszechnie już akceptowany obyczaj pa
rafialny. Świadkowie powołani w jednej z parafii praskich domagali się 
przywrócenia niektórych obrzędów pogrzebowych, argumentując „quod 
prius fuit consuetudo ab antiqua" 9

. Potrzebę liczniejszej niż aktualna 
obsady rezydujących księży uzasadniano czasem nie tyle potrzebami 
rdigijnymi wiernych, ile tym, iż było tak „ab antiquo tempore" 10• Po-

2 J. K ł o cz owski, Rozwój środkowowschodniej Europy w XIV w. (Sztuka 

ideologia XIV wieku, pod red. P. Skubiszewskiego, Warszawa 1975, s. 30----31). 

e ProtocoHum visitationis, s. 132, 184. 

9 Tamże, s. 128. 
to Tamże, s. 77. 

7 - S ·bótka l/111 
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wolywano się także na dawne prawa parafialne, które należy przywrócić
i przestrzegać. 

Równocześnie dostrzec można wzrost poczucia odpowiedzialności lu
dzi świeckich (nie tylko powołanych jako „vitrici") za materialną stronę
życia kościoła parafialnego. Swiątynia parafialna, tak dobrze znane 
wiernym stałe miejsce ich spotkań, przestała już być obiektem, o którego
całkowitą troskę pozostawiano klerykom. Budziła niepokój i sprzeciw 
ich niedbałość o stan budynku kościelnego wtedy np., gdy ulegał on nisz
czeniu przez gołębie, chętnie hodowane przez proboszczów na terenie 
świątyni 11. Zwracano także uwagę na niewłaściwą gospodarkę mieniem 
i sprzętem kościelnym, traktowanym niekiedy przez księży jako ich 
osobista własność. Szło tu o różnorakie elementy wyposażenia kościoła, 
o sprzęt liturgiczny i wszelkie res consecrate 12 (zauważmy, iż znaczenie
tych ostatnich w dewocji popularnej schyłku średniowiecza było bardzo
istotne, także w praktykach określanych w tekstach jako „superstitiose").

Sądzić można, że udział \V praktykach religijnych był już w świado
mości mas głęboko ugruntowany. Ze skarg na zaniedbania księży w ich 
obowiązkach wynikało poczucie potrzeby systematycznego uczestnictwa 
w podstawowych formach kultu religijnego. Codziennego odprawiania 
mszy domagano się nie tylko w parafiach praskich (gdzie żądano również 
innych nabożeństw, często zaniedbywanych) 1a, lecz także w niektórych 
małych parafiach wiejskich, a nawet po wsiach posiadających zaledwie 
kościół filialny (zdaniem miejscowych chłopów winien tam rezydować
wikary) 14• ,,Chrześcijańska penetracja wsi" czeskiej istotnie była już 
w tym okresie stosunkowo głęboka v;_ 

Wydaje się, iż u schyłku XIV w. wyraźniej niż poprzednio dochodzi 
do głosu powszechna potrzeba ludzi świeckich korzystania z sakramen
tów dysponowanych przez Kościół. Godne uwagi są świadectwa niezado
wolenia z trudności w szybkim skontaktowaniu się z kapłanem, który by 
udzielił chrztu dziecku, wysłuchał spowiedzi (chyba więc nie tylko wiel
kanocnej) lub przybył do domu chorego z ostatnim namaszczeniem. Zre
sztą gdy brakło księdza na miejscu, udawano się, również nocą, ad alias 
plebes nie rezygnując z zapewnienia sakramentów potrzebującym te. 

Trudniej już byłoby odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie 
występowały tendencje do częstszego, niż zgodne z obyczajem, korzysta
nia z sakramentu eucharystii (przypomnijmy, iż postulat codziennej ko
munii dla laików był wówczas żywo propagowany przez kręgi czeskich 

n Tamże, s. 233, 279, 317. 
12 Tamże, s. 99, 187, 319 i inne.

u Tamże, s. 53-54. 

u Tamże, s. 354. 

» Por. uwagi K ł o cz o ws kie g o, Re!igijność mas !udowych ... , s. 1016 n.
1s ProtocoUl!m ·z:isitationis, s. 1l5
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reformatorów) 11. Mieszkańcy wsi czeskiej bywali niekiedy z braku stale 
rezydujących księży na czas dłuższy pozbawieni sakramentów, a zdarza
ło się, że i umierali bez nich, lecz w ich świadomości taki stan rzeczy był 
godny nagany, odpowiedzialnością zań obciążano zaś lokalny kler (lub 
jego brak). Zakorzeniony udział zbiorowości wiernych w praktykach 
religijnych wytwarzał w niej pewną wiedzę o obrzędach, liturgii zwią
zanej z sakramentami itd.; wymowne jest monitowanie przez świeckich 
w kościele wiejskim kapłana niewłaściwie dokonującego obrzędu chrztu 
(,,Plebane, non unxistis crismate puerum!") is_ 

Ta społeczność chrześcijańska bywała z pewnością czasem niedouczo
na w zakresie podstawowych zasad wiary (spotykamy wsie, w których 
księża nie uczą znajomości Pater i Credo) 19, ale przynajmniej część tam
tejszych parafian widziała w tym niedostatek i żądała zmiany. Oczy
wiście, nie wszędzie głoszono kazania, ale przecież domaganie się ich 
obecności w kościele wiejskim 20 świadczyć może, że w Czechach przed
husyckich ich potrzeba (oraz obycie z nimi) nie ograniczała się do miast. 

Chociaż na sprawowanie kultu i życie religijne w parafiach patrzono 
najczęściej przez pryzmat szczegółowych spraw i faktów, zdarzały się 
jednak jednostki potrafiące zdobyć się na bardziej ogólną obserwację 
i ocenę. Do takich należał praski miles et civis, który stwierdził, iż w pa
rafii św. Wita wskutek zaniedbań dziekana „cultus divinus ut plurimus 
diminutus est et diminuitur" 21, mieszkaniec innej parafii (młynarz) 
chwalił z kolei swego proboszcza, iż ten „bono modo cultum divinum 
dirigeret" 22• 

Ale raczej właśnie z licznych opinii fragmentarycznych, czasem wy
rażnie niedopowiedzianych, czasem być może przez zapis zniekształco
nych, wyłania się pewien ideał życia kościoła parafialnego. N a plan 
pierwszy wybija się w nim prawidłowe i systematyczne funkcjonowanie 
kultu religijnego. Istotne miejsce zajmuje tu także żądanie, by udział 
w obrzędach religijnych i w sakramentach był dostępny dla wszystkich, 
bez względu na ich sytuację materialną. Tkwiący głęboko w świado
mości mas postulat „taniego Kościoła" dochodził do głosu zarówno w pa
rafiach miejskich, jak i wiejskich. oto bowiem skarżono się archidiako
nowi, iż księża nie chcą uczestniczyć w pogrzebach ludzi ubogich (lub 
wymagają zawarcia uprzednio odpowiedniej umowy), czerpią niezgodne 
z obyczajem zawyżone korzyści materialne z chrztów, od chłopów żądają 
dowolnie ustalanej opłaty za spowiedź 23_ W owym postulowanym ideale, 

17 Zob. ostatnio: S. By 1 i n a, Czeska my§l reformatorska drugiej potowy XIV 

wieku i jej echa na Slqsku (Zeszyty Naukowe KUL, XXI, 1978, nr 3--4, s. 72 n.). 
1s ProtocoHum visitationis, s. 219 
10 Tamże, s. 354, 367.
20 Tamże, s. 354.
11 Tamże, s. 54. 
it Tamże, s. 59. 

2J Tamże, s. 99, 114, 187, 313, 319. 
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ku któremu zmierzać miała naprawa życia kościelnego, trudno byłoby 
dostrzec elementy nowatorskie. W świadomości prostych w ogromnej 
większości ludzi świeckich czerpał on bądź to z pamięci o da\\-'Ilym lep
szym stanie, bądź z żywego wzoru innych, najczęściej pobliskich ośrod
ków parafialnych, wprawdzie gorzej znanych, ale uznawanych za lepsze 
od własnych. 

Nie należy oczywiście niedoceniać znaczenia owych masowych dążeń 
do naprawy Kościoła, mimo ich jakże wąskich najczęściej horyzontów. 
Stanowiły one świadectwo wzrastającej aktywności mas chrześcijań
skich, zwiększonych ich potrzeb i żywego już krytycyzmu wobec rzeczy
wistości kościelnej. Nie dysponujemy analogicznym do omawianych za
pisów wizytacyjnych źródłem z czasów wcześniejszych, z którym zesta
wienie umożliwiłoby precyzyjne uchwycenie dynamiki przemian w tym 
zakresie. Nie ulega wszakże wątpliwości - i jest to zjawisko odnoszące 
się również do inych krajów chrześcijaństwa zachodniego - iż jedną 
z najbardziej znaczących była zmiana w postawie laików wobec kleru. 

Wbrew liczbowej przewadze w protokołach wizytacji spraw zawiąza
nych z konkubinatem księży, nie wydaje się, by ta dziedzina życia du
chowieństwa szczególnie wówczas gorszyła parafian (daje się tu zauwa
żyć szczególne uwrażliwienie przeprowadzających wizytację na wspo
mniany typ wykroczeń, a czasem chyba także zwykłe zamiłowanie ze
znających do plotek z parafialnego podwórka). Świadkowie składający 
zeznania przed wizytatorem nie ukrywali natomiast swej niechęci wobec 
tych księży, którym zarzucali niegodny w ich rozumieniu tryb życia 
(np. pijaństwo prowadzące do trwonienia i niszczenia mienia kościel
nego) 24, rażącą chciwość, niedbalstwo i lekceważenie obowiązków dusz
pasterskich. Można te wypowiedzi odczytać jako świadectwo upowszech
nienia się dekadencji moralnej czeskiego kleru i różnorakich, uznawa
nych za negatywne, zjawisk w jego życiu. Można także ów popularny 
antyklerykalizm (występujący przecież nie tylko w Czechach) sprowa
dzić do sfery sprzeczności interesów materialnych, których przejawem 
były np. spory o dziesięciny (powtarzające się także w zapisach wizyta
cyjnych) i protesty przeciw wszelkim nadmiernie wygórowanym opła
tom kościelnym 26. Wydaje się jednak, że przede wszystkim odzwier
ciedlają one inne jeszcze, bardzo istotne zjawisko: wzrost wymagań 
laików wobec stanu duchownego. 

Poprzez przeważające w omawianym materiale treści negatywne, 
obszerną warstwę krytyki postępowania kleru, przebija się również pe
wien zasób wypowiedzi i wyobrażeń składających się na ludową wizję 

u Tamże, s. 219. 
ll5 Zob. m. in. J. Macek, Tabor w husitskem revolu.ćnim hnu.ti, t. I, Praha 

1956, rozdz. III; Z. Fi a I a, Pi'edhusitske Cechy 1310-1419, Praha 1978, s. 239 nn. 

Zob. także Macek, Jean Hus, s. 37. 



Laicy w życiu kościeioym Czech schyłku XIV w. 101 

dobrego kapłana. Jest nim kapłan sumiennie i systematycznie spełniają
cy obowiązki religijne, znajdujący się zawsze blisko wiernych (nie chcia
no, by księża opuszczali kościół zaraz po mszy, lecz znajdowali czas na 
kontakt z parafianami) 2s. Jeden z zeznających wspominał proboszcza 
stale rezydującego przy kościele parafialnym, który o każdej porze dnia 
i nocy spieszył na wezwanie z sakramentami 21. Jest nim także kapłan 
nauczający wiernych; głód słowa mówionego, stałych kazań, wydaje się 
być charakterystyczny dla potrzeb mas w przedhusyckich Czechach. Od 
kleru parafialnego nie wymagano życia w ubóstwie i wyrzeczenia egze
kwowania środków materialnych od wiernych. Żądano jednak umiaru 
w tym zakresie i uwzględnienia sytuacji ubogich, którym księża winni 
zapewnić wszelkie podstawowe potrzeby religijne. U schyłku XIV w. 
husycki model ascetycznego kapłana-kaznodziei, uprawiającego ubóstwo, 
żyjącego z dobrowolnych datków wspólnoty wiernych, był jeszcze przed
wczesny i niezgodny z utrwalonymi wyobrażeniami porządku życia pa
rafialnego. Ale również i w tym, ograniczonym ówczesnymi pojęciami 
zakresie, podejmowane próby reform kościelnych w drugiej połowie 
XIV w. nie przynosiły odpowiedzi na potrzeby i postulaty mas chrześci
jańskich. Konsekwencją tego stanu rzeczy stać się miał radykalny ruch 
reformy husyckiej. 

LAIEN IM KmCHENLEBEN VON BUHMEN ZUM AUSGANG DES 14. 
JABRHUNDERTS IM LICHTE DER VISITATIONSBERICHTE 

Im Artikel wurden Berichte liber den Verlauf von Visitationen in Pfarrkirchen 
Mittelbohmens aus dem Zeitraum von 1379-1382 ausgewertet. Die Aussagen der 
Zeugen - in der Mehrzahl Handwerker und Bauern - fuhren zu der Schluss
folgerung, dass in der spa.ten vorhussitischen Zeit die Aktivitat der Laien im 
kirchlichen und religiosen Leben angewachsen war. Es lasst sich deren Ver
antwortungsbewusstsein filr das reHgiose Leben sowie ein starkerer Kritizismus in 
bezug auf Zustande in der Pfarrgemeinde und die Versaumnisse des Klerus fest
stellen. Im Bereich des religiosen Lebens kann man ein allgemeines Bedilrfnis nach 
der Beteiligung am Kult und den Sakramenten sowie ein Anwaschen des religiosen 
Wissens der Glaubigen beobachten. Die berilcksichtigten Texte ermoglichen eine 
Art populares Idealbild der Funktionierung einer Pfarre sowie eine volkstumliche 
Vision des guten Kaplans (die sich noch vom spa.teren Idea! eines hussitischen 
Kaplans unterscheidet) rekonstruieren. Es scheint, dass das Streben nach einer 
Kirchenreform allgemein war, die Horizonte und die Rahmen dieser Bestrebungen 
aber auf die Angelegenheiten der eigenen Pfarrgemeinde beschrankt waren. 

2& ProtocoUum visitationis, s. 249. 
21 Tamże, s. 114. 




