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WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII KOSÂCIOèA
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Niejednokrotnie, aby zrozumiecÂ otaczajaÎcy nas sÂwiat, zwracamy
sieÎ do przeszøosÂci, w ktoÂrej nasza terazÂniejszosÂcÂ jest zakorzeniona
i z ktoÂrej wyrasta. ZnajomosÂcÂ zÂroÂdeø i droÂg rozwoju rzeczywistosÂci,
w ktoÂrej zÇyjemy, pozwala nam nieraz wzniesÂcÂ sieÎ ponad pewne schematy i spojrzecÂ na niaÎ z wieÎkszym obiektywizmem. UmozÇliwia ponadto analizeÎ poszczegoÂlnych wydarzenÂ historycznych i towarzyszaÎcych im norm prawnych, nie tylko z dzisiejszego punktu widzenia, ale
takzÇe z perspektywy ludzi oÂwczesÂnie zÇyjaÎcych.
Poznanie zÂroÂdeø oraz procesu historycznego rozwoju analizowanej przez nas terazÂniejszosÂci wydaje sieÎ tym bardziej wskazane, jesÂli
owa terazÂniejszosÂcÂ jest obcaÎ nam rzeczywistosÂciaÎ, wyrosøaÎ i zakorzenionaÎ w innej, odlegøej nam pod wieloma wzgleÎdami kulturze. W takim wypadku znajomosÂcÂ podstawowych faktoÂw historycznych wydaje sieÎ jeszcze bardziej konieczna, gdyzÇ pozwala nam ± przynajmniej
do pewnego stopnia ± weryfikowacÂ, na podstawie posiadanej juzÇ
wiedzy, zasøyszane opinie.
NiewaÎtpliwie jednym z takich tematoÂw ± interesujaÎcych, chociazÇ
nieco odlegøych ± jest historia KosÂcioøa w Hiszpanii. RzeczywistosÂcÂ
KosÂcioøa oraz relacji pomieÎdzy nim a panÂstwem, widziana ¹z dalekaº, prowadziøa juzÇ nieraz do formuøowania roÂzÇnych opinii na temat
samej Hiszpanii i hiszpanÂskiego katolicyzmu, w niektoÂrych zasÂ wypadkach do zazÇartych sporoÂw historycznych i sÂwiatopoglaÎdowych.
Trudno sieÎ temu zresztaÎ dziwicÂ. PrzeciezÇ nawet wsÂroÂd wspoÂøczesnych nam mieszkanÂcoÂw PoÂøwyspu Iberyjskiego poglaÎdy na intere-
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sujaÎce nas tematy rojaÎ sieÎ od paradoksoÂw i trudnych do rozwikøania
dylematoÂw. Przede wszystkim zasÂ wymykajaÎ sieÎ jednoznacznym
ocenom.
Kraj ten ma bardzo bogataÎ historieÎ, ale mozÇe nie tak powszechnie
znanaÎ jak historie panÂstw pretendujaÎcych obecnie do roli mocarstw
politycznych czy gospodarczych. Na terenie dzisiejszej Hiszpanii laÎdowali swego czasu Grecy i KartaginÂczycy, podbijali jaÎ Rzymianie,
potem Wandalowie, Wizygoci, ludy arabskie... KazÇdy z nich pozostawiø po sobie jakisÂ sÂlad. W poÂzÂniejszej juzÇ Hiszpanii ± sÂredniowiecznej, zaobserwowacÂ mozÇemy jedyny w swoim rodzaju obraz. W pieÎciu
roÂzÇnych kroÂlestwach mieszkali wyznawcy wszystkich trzech gøoÂwnych religii, tj. chrzesÂcijanÂstwa, islamu i judaizmu, i posøugiwali sieÎ
szesÂcioma jeÎzykami, tj. kastylijskim, portugalskim, katalonÂskim, galicyjskim, baskijskim i arabskim. Hiszpania i KosÂcioÂø hiszpanÂski przeszøy przez wieki wiele przeobrazÇenÂ. Nic wieÎc dziwnego, zÇe ± jak juzÇ
wspomnielisÂmy ± opinie na temat kraju oraz zÇyjaÎcej w nim wspoÂlnoty
katolikoÂw saÎ dzisiaj bardzo roÂzÇne.
Celem niniejszego artykuøu nie jest szczegoÂøowa analiza relacji
panÂstwo±KosÂcioÂø w okresie od podboju PoÂøwyspu Iberyjskiego przez
Rzymian do panowania Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda II AragonÂskiego, a wieÎc do czasu, kiedy to Hiszpania doszøa do szczytu swojej
poteÎgi. Chodzi raczej o przyblizÇenie czytelnikowi niektoÂrych zagadnienÂ z historii Hiszpanii i rozwijajaÎcego sieÎ w niej KosÂcioøa, aby w rezultacie moÂc spojrzecÂ z innej, mozÇe juzÇ nie tak dalekiej perspektywy
na skomplikowane dzieje dwoÂch, wzajemnie sieÎ przenikajaÎcych
wspoÂlnot ± cywilnej i religijnej; wspoÂlnot zamieszkujaÎcych ten sam
kraj, zwany dzisiaj HiszpaniaÎ.

HISZPANIA RZYMSKA

Rzymianie, walczaÎc z KartaginÂczykami, pojawili sieÎ na terenie
dzisiejszej Hiszpanii w III w. przed Chrystusem. W 209 r. p.n.e. opanowali KartageneÎ (Cartago Nova), a trzy lata poÂzÂniej Kadyks (Ga-
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dir), rozszerzajaÎc nieustannie swoje posiadøosÂci na wschodzie i poøudniu PoÂøwyspu. W II w. przed Chrystusem zdobywali stopniowo ziemie w centrum i na zachodzie. Czasami napotykali na silny opoÂr
miejscowej ludnosÂci, np. podczas 10-letniego obleÎzÇenia Numancji1
w latach 143-133 p.n.e. KonÂcowy etap podboju PoÂøwyspu, rozgrywajaÎcy sieÎ na ziemiach Kantabrii i Asturii, przypadø na ostatnie lata I w.
p.n.e.2
Wraz z wcieleniem caøego PoÂøwyspu Iberyjskiego do Cesarstwa
Rzymskiego, zakonÂczonym ostatecznie za czasoÂw cesarza Augusta,
na terenach dzisiejszej Hiszpanii rozpoczaÎø sieÎ proces integracji z ekonomiaÎ i kulturaÎ sÂroÂdziemnomorskaÎ. Na bazie wspoÂlnego jeÎzyka øacinÂskiego, a takzÇe systemu politycznego i prawnego, opartego na
prawie rzymskim, sposobie organizacji miast i wolnosÂci obywatelskiej tworzyøy sieÎ fundamenty pierwszej kultury hiszpanÂskiej3. To
wøasÂnie od Rzymian, ktoÂrzy nadali terenom PoÂøwyspu Iberyjskiego
nazweÎ ¹Hispaniaº, pochodzi dzisiejsza nazwa tego kraju. Rzymianie
zapoczaÎtkowali w Hiszpanii budoweÎ szlakoÂw komunikacyjnych i rozpoczeÎli szereg prac o charakterze publicznym. Promowali oczywisÂcie
oficjalnaÎ religieÎ cesarstwa. Wraz z wojskiem i osadnikami przyniesÂli
jednak ze sobaÎ takzÇe i wiareÎ chrzesÂcijanÂskaÎ.
Chrystianizacja ludoÂw zamieszkujaÎcych terytorium PoÂøwyspu
Iberyjskiego ± w poroÂwnaniu z bardziej centralnie poøozÇonymi czeÎsÂciami cesarstwa ± rozpoczeÎøa sieÎ dosycÂ poÂzÂno, bo dopiero pod koniec
III w. Uznanie chrzesÂcijanÂstwa za religieÎ oficjalnaÎ cesarstwa w IV w.
zbiegøo sieÎ ze wzrastajaÎcaÎ wyrazÂnie liczbaÎ nawroÂcenÂ oraz procesem
powstawania organizacji wewneÎtrznej KosÂcioøa. W tym to wieku od1

Ruiny starozÇytnej Numancji znajdujaÎ sieÎ 8 km na poÂønoc od hiszpanÂskiego
miasta Soria. W wyniku udzielenia schronienia mieszkanÂcom Segedy, przesÂladowanym przez konsula Nobiliora w 153 r. p.n.e., miasto musiaøo stawicÂ opoÂr wojskom
Rzymu. PokoÂj, jaki uzyskano, panowaø tylko do 143 r. p.n.e. Przez nasteÎpne 10 lat
miasto byøo oblegane przez Rzymian. W 133 r. p.n.e. zostaøo zdobyte i zburzone.
ObronÂcy, ktoÂrzy nie zgineÎli w czasie walki lub nie umarli z gøodu, sami odebrali sobie
zÇycie. Cesarz August na zgliszczach Numancji zbudowaø nowe miasto.
2
T. M i ø k o w s k i, P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, Wrocøaw 2002, s. 25.
3
Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, Madrid 1997, s. 31.
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byø sieÎ pierwszy synod KosÂcioøa hiszpanÂskiego w Elwirze (Illiberris)4,
ktoÂry zajaÎø sieÎ m.in. walkaÎ z panujaÎcymi jeszcze powszechnie na tym
terenie zwyczajami poganÂskimi, a takzÇe relacjami mieÎdzy wyznawcami judaizmu i religii chrzesÂcijanÂskiej5. WsÂroÂd episkopatu na pierwszy
plan zaczeÎøa wysuwacÂ sieÎ grupa biskupoÂw majaÎcych swoje siedziby
w wieÎkszych miastach PoÂøwyspu; biskupoÂw, ktoÂrzy oproÂcz funkcji
duszpasterskich sprawowali roÂwniezÇ pewne funkcje polityczne w søuzÇbie Imperium Rzymskiego.
O zÇywotnosÂci KosÂcioøa w Hiszpanii sÂwiadczy m.in. duzÇa liczba
biskupoÂw o bardzo zroÂzÇnicowanych poglaÎdach teologicznych6, ktoÂrzy odegrali znaczaÎcaÎ roleÎ w toczaÎcych sieÎ woÂwczas sporach trynitarnych. W drugiej poøowie IV w. w rzymskiej prowincji Galicja (Gallaecia) w ferworze dyskusji teologicznych pojawiøa sieÎ herezja pryscylianizmu7. SieÎgajaÎca swoimi korzeniami kazanÂ biskupa Pryscylia4

Z bogatej literatury na temat synodu w Elwirze zob.: Historia de la Iglesia en
EspanÄa, red. R. GarcõÂa Villoslada, t. 1, s. 81-119; J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e
hispano-romanos, Barcelona±Madrid 1963, s. 1-15; J. F e r n aÂ n d e z A l o n s o, La cura
pastoral en la EspanÄa romano-visigoda, Roma 1955; V. C. d e C l e r c q, Ossius of
Cordova, Washington 1954, s. 85-147. Ze starszych wydanÂ zob.: J. S aÂ e n z d e A g u i r r e, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et novi orbis, t. 1, Roma 1753;
J. T e j a d a y R a m i r o, ColeccioÂn de caÂnones y de todos los concilios de la Iglesia en
EspanÄa y AmeÂrica, t. 2, Madrid 1850, s. 18-101; F. L a u c h e r t, Kanones der wichtigsten
altkirchlichen Concilien nebst den apostolischen Kanonen, Freiburg 1896, s. 13-26.
5
Na temat relacji panujaÎcych pomieÎdzy wyznawcami tych dwoÂch religii w tamtym
okresie na PoÂøwyspie Pirenejskim zob.: L. G a r c õÂ a I g l e s i a s, Los judõÂos en la EspanÄa antigua, Madrid 1978; H. B e i n a r t, Los comienzos del judaõÂsmo espanÄol, Buenos Aires 1973; Y. B e a r, A History of the Jews in Christian Spain, t. 1, Philadelphia
1966.
6
PiszaÎc o wspomnianych wyzÇej biskupach hiszpanÂskich, Henri-IreneÂe Marrou (Od
przesÂladowanÂ za Dioklecjana do sÂmierci Grzegorza Wielkiego (303-604), w: J. D a n i eÂ l o u, H. I. M a r r o u, Historia KosÂcioøa, t. 1, Od poczaÎtkoÂw do roku 600, Warszawa
1984, s. 224) stwierdza: ¹ReprezentujaÎ oni wszystkie kierunki teologiczne: od arianizujaÎcej lewicy z Potamiuszem, pierwszym biskupem Olisipo (Lizbona), do skrajnej
prawicy lucyferianÂskiej z Grzegorzem z Illiberris (Elwira), oryginalnym kaznodziejaÎº.
7
¹Herezja, oÂw uboczny produkt twoÂrczosÂci teologicznej, jest zawsze objawem
aktywnosÂci. DzisÂ trudno nam dokøadnie zdefiniowacÂ pryscylianizm (neognostycyzm?
iluminizm? nadmierny ascetyzm?) nie ma jednak zÇadnych waÎtpliwosÂci co do tego,
jakie miaø znaczenie, saÎdzaÎc po gwaøtownosÂci wywoøanych przezenÂ reakcjiº. TamzÇe,
s. 225.
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na8 doktryna negowaøa katolickie rozumienie troÂjjedynosÂci Boga.
Dostrzec w niej mozÇna byøo wyrazÂne wpøywy gnostyckie i manichejskie. Wywarøa wielki wpøyw szczegoÂlnie na szerokie rzesze prostego
ludu. OdcisneÎøa roÂwniezÇ swoje pieÎtno na znacznej czeÎsÂci oÂwczesnego
episkopatu hiszpanÂskiego9. PoteÎpiona zostaøa na synodach w Saragossie (Caesaraugusta) w 380 r. i w Bordeaux (Burdigala) w 384 r.
W 385 r. Pryscylian zostaø skazany na sÂmiercÂ przez samozwanÂczego
cesarza Maksyma i stracony w Trewirze (Treveri) jako pierwszy heretyk, ktoÂry zginaÎø z raÎk wøadzy sÂwieckiej10. W 386 r. na synodzie
w Saragossie poteÎpiono po raz kolejny tezy pryscylianizmu, w 400 r.
zasÂ w Toledo potwierdzono postanowienia poprzednich synodoÂw
i wypracowano wspoÂlnaÎ pøaszczyzneÎ doktrynalnaÎ tak dla czeÎsÂci episkopatu zajmujaÎcej pozycje ortodoksyjne, jak i dla czeÎsÂci biskupoÂw
beÎdaÎcych pod wpøywem nauki Pryscyliana11. Pomimo poteÎpienia jego nauki pryscylianizm przetrwaø na terenach Galicji jeszcze przez
kilka nasteÎpnych wiekoÂw.

Â W (418-711)
EPOKA WIZYGOTO

WyrazÂny kryzys, gneÎbiaÎcy cesarstwo w IV i V w., do pewnego
stopnia zmusiø wøadze imperium do zezwolenia na osiedlenie sieÎ niektoÂrych ludoÂw barbarzynÂskich na terytorium opanowanym przez
8

OproÂcz negowania doktryny o troÂjjedynosÂci Boga pryscylianizm zakøadaø, izÇ
sÂwiat zostaø stworzony przez szatana. WychodzaÎc z tego przekonania, poteÎpiaø maøzÇenÂstwo rozumiane jako rzecz ¹tego sÂwiataº i podkresÂlaø koniecznosÂcÂ bardzo surowych zasad moralnych, odmiennych od panujaÎcych w zepsutym imperium Rzymu.
Dostrzegaø roÂwniezÇ wpøyw gwiazd na losy czøowieka. ZyskujaÎc posøuch w szerokich
Â vila (Avela). WypeÎdzony
masach prostego ludu, w 380 r. wybrany zostaø na biskupa A
z PoÂøwyspu w 381 r. i oskarzÇony o magieÎ, zostaø sÂcieÎty w Trewirze cztery lata poÂzÂniej.
9
Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 32.
10
Zob. H. I. M a r r o u, Od przesÂladowanÂ, s. 225.
11
Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 32.
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Rzym, w zamian za pomoc w obronie granic przed napøywem kolejnych fal barbarzynÂcoÂw. W takiej wøasÂnie sytuacji znalezÂli sieÎ Wizygoci, ktoÂrym w 418 r. wøadze rzymskie pozwoliøy na osiedlenie sieÎ na
terytoriach Galii oraz PoÂøwyspu Iberyjskiego12. JednakzÇe juzÇ od 475 r.
Euryk, kroÂl WizygotoÂw, przestaø uznawacÂ zwierzchnictwo cesarza
i sam zaczaÎø rzaÎdzicÂ na zajmowanym przez siebie terytorium. Z czasem, w wyniku inwazji FrankoÂw, obszar na ktoÂrym Wizygoci sprawowali wøadzeÎ, skurczyø sieÎ do terytorium Hiszpanii i czeÎsÂci dzisiejszej poøudniowej Francji.
Na samym PoÂøwyspie Iberyjskim Wizygoci reprezentowali zdecydowanaÎ mniejszosÂcÂ wobec zamieszkujaÎcej go ludnosÂci romano-chrzesÂcijanÂskiej. Przez pewien okres obie spoøecznosÂci zÇyøy bardziej obok siebie nizÇ ze sobaÎ. Wizygoci zachowywali w swoich reÎkach wøadzeÎ politycznaÎ i militarnaÎ. RoÂzÇnili sieÎ ponadto wyznawanaÎ
przez siebie wiaraÎ ± arianizmem. OwaÎ odmiennosÂcÂ wiary, fides
gothica, zachowywali zresztaÎ nie tylko ze wzgleÎdoÂw teologicznych,
ale roÂwniezÇ jako element wyroÂzÇniajaÎcy ich sposÂroÂd otaczajaÎcej ich
ludnosÂci hiszpanÂskiej. LudnosÂcÂ romano-chrzesÂcijanÂska tymczasem
cieszyøa sieÎ peønaÎ wolnosÂciaÎ, posiadajaÎc wøasnaÎ organizacjeÎ kosÂcielnaÎ i wøadze cywilne, kierujaÎce sieÎ w swych poczynaniach prawem
rzymskim.
To zasadniczo pokojowe wspoÂøzÇycie mniejszosÂci pochodzenia germanÂskiego i romanÂskiej wieÎkszosÂci zostaøo przerwane za rzaÎdoÂw kroÂla Leowigilda, ktoÂry za cel postawiø sobie opanowanie i zjednoczenie
Hiszpanii. Po podbojach na poøudniu PoÂøwyspu Iberyjskiego (posiadøosÂci Bizancjum) oraz w Galicji (tereny opanowane wczesÂniej przez
barbarzynÂski lud SwewoÂw) kroÂlowi pozostaøa jeszcze unifikacja reli12

W 376 r. Wizygoci przekroczyli Dunaj i w 410 r. dotarli do Rzymu. Po
zdobyciu i splaÎdrowaniu miasta przeszli Alpy i zatrzymali sieÎ na poøudniu Galii.
W 415 r. zdobyli BarceloneÎ. JednakzÇe juzÇ w 416 r. wizygocki kroÂl Wallia zostaø
zmuszony do podpisania z Rzymianami paktu, zgodnie z ktoÂrym za prowiant zobowiaÎzywaø sieÎ do walki z zalewajaÎcymi cesarstwo barbarzynÂcami. Militarna interwencja WizygotoÂw przeciaÎgneÎøa sieÎ do 418 r., kiedy to Wallia podpisaø kolejny traktat
z Rzymem, na mocy ktoÂrego Wizygoci osiedlili sieÎ w Akwitanii (ze stolicaÎ w Tuluzie).
Zob. A. U b i e t o A r t e t a, IntroduccioÂn a la Historia de EspanÄa, Barcelona 1972,
s. 43-45.
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gijna kraju13, prowadzaÎca w dalszej perspektywie do fuzji dwoÂch spoøecznosÂci, germanÂskiej i romanÂskiej. Zamiar ten Leowigild pragnaÎø
osiaÎgnaÎcÂ przez konwersjeÎ romano-chrzesÂcijanÂskiej wieÎkszosÂci na arianizm, pozbawiajaÎc w ten sposoÂb fides gothica charakteru etnicznego.
Wizygoci, ktoÂrzy sami przeszli przeciezÇ na arianizm, w wieÎkszosÂci nie
byli fanatykami religijnymi. MozÇna wieÎc domniemywacÂ, zÇe monarcha,
kierujaÎc sieÎ sam w duzÇej mierze racjami politycznymi, nie spodziewaø
sieÎ wielkiego oporu ze strony katolikoÂw. Za wyborem arianizmu przemawiaøy zresztaÎ pewne racje polityczne. Byøa to religia kroÂla i warstwy
dominujaÎcej, natomiast Frankowie, Swewowie oraz Bizantyjczycy wyznawali katolicyzm14. Niespodziewanie opoÂr stawili nie tylko katolicy,
ale i grupy bardziej radykalnych arian. W tej sytuacji kroÂl zdecydowaø
sieÎ na zaostrzenie dziaøanÂ restrykcyjnych, czego przykøadem mozÇe bycÂ
wyrok sÂmierci wydany przez niego na syna Hermenegilda15, nawroÂconego wczesÂniej na katolicyzm.
Po sÂmierci Leowigilda na tron wstaÎpiø drugi syn kroÂla, Rekared.
Nowy wøadca, dosÂwiadczony niepowodzeniami polityki swego ojca,
zdawaø sieÎ rozumiecÂ, izÇ jednosÂci kroÂlestwa ± ¹obsesjaº wøadcoÂw Hiszpanii azÇ do czasoÂw Filipa II ± nigdy nie uda sieÎ osiaÎgnaÎcÂ na fundamencie arianizmu16. W 587 r. kroÂl przyjaÎø wiareÎ katolickaÎ, a zbuntowanaÎ czeÎsÂcÂ duchowienÂstwa arianÂskiego, na czele z GoswintaÎ (kroÂlowaÎ matkaÎ), postawiø przed trybunaøem. OskarzÇonych stracono, a GoswinteÎ osadzono w wieÎzieniu. Dwa lata poÂzÂniej Rekared, opanowaw13
Na temat wysiøkoÂw zmierzajaÎcych do zjednoczenia kroÂlestwa pod wzgleÎdem
religijnym zob.: R. Co l l i n s, Law, Culture and Regionalism in Early Medieval Spain,
London 1992, s. 1-12.
14
Zob. R. de la C i e r v a, Historia general de EspanÄa. La edad antigua: los
orõÂgenes, t. 2, Madrid 1980, s. 274-275.
15
L. A. GarcõÂa Moreno (Historia de la EspanÄa Visigoda, Madrid 1989, s. 129),
opisujaÎc te wydarzenia, dodaje jeszcze pewien szczegoÂø, ktoÂry rzuca nowe sÂwiatøo na
postacÂ Leowigilda i jego drugiego syna Rekareda, pierwszego katolickiego kroÂla Hiszpanii. Po støumieniu buntu, na czele ktoÂrego staø Hermenegild, ten ostatni zostaø
osadzony najpierw w wieÎzieniu w Walencji, a poÂzÂniej w Tarragonie, gdzie w 585 r.
zostaø zabity. Autor zauwazÇa jednak, izÇ wydanie wyroku sÂmierci przez kroÂla nie jest
udowodnione. Wyrok ten moÂgø wydacÂ takzÇe poÂzÂniejszy, pierwszy kroÂl katolicki Rekared.
16
Zob. J. D e s c o l a, Historia de EspanÄa, Barcelona 1963, s. 77.
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szy wewneÎtrzne niepokoje oraz pokonawszy FrankoÂw, ktoÂrzy za namowaÎ obozu arianÂskiego zaatakowali w tym czasie posiadøosÂci WizygotoÂw, zwoøaø wielki synod w Toledo. Pierwsza i najwazÇniejsza
sesja odbyøa sieÎ 8 maja 589 r. W trakcie tego posiedzenia ± po rzuceniu anatemy na Ariusza, ktoÂrego doktryna miaøa jeszcze nielicznych wyznawcoÂw wsÂroÂd zgromadzonych na synodzie ± kroÂl wyrecytowaø nicejskie wyznanie wiary. NasteÎpnie uczestnicy zgromadzenia
uczynili wyznanie wiary katolickiej i formalnie odrzucili doktryneÎ
arianÂskaÎ17. W ten sposoÂb ogøoszona zostaøa jednosÂcÂ kroÂlestwa w wierze katolickiej i rozwiaÎzanie KosÂcioøa arianÂskiego18. Nie wiadomo,
czy obecni na synodzie dostojnicy sÂwiadomi byli ogromnego znaczenia tego, co na ich oczach sieÎ dokonaøo19. Przymierze wøadzy sÂwieckiej z KosÂcioøem rzymskokatolickim wywieraøo bowiem odtaÎd przemozÇny wpøyw na caøaÎ historieÎ Hiszpanii. Od tego momentu losy duzÇej
czeÎsÂci PoÂøwyspu Pirenejskiego, a w czasach hiszpanÂskiej poteÎgi roÂwniezÇ i duzÇej czeÎsÂci sÂwiata, zwiaÎzane byøy ± na dobre i na zøe ± z losami
KosÂcioøa; od czasoÂw Rekareda, pierwszego katolickiego kroÂla, azÇ do
czasoÂw II Republiki HiszpanÂskiej.
OproÂcz unifikacji na pøaszczyzÂnie religijnej fakt ten miaø jednak
jeszcze inne, powazÇne znaczenie dla przyszøego funkcjonowania kroÂlestwa. PrzejsÂcie wøadcy na katolicyzm poszerzyøo bowiem zakres
jego wøadzy na obszary zarezerwowane do tej pory dla ludnosÂci autochtonicznej, takich jak administracja prowincjami czy organizacja
KosÂcioøa. MozÇna powiedziecÂ, izÇ z chwilaÎ nawroÂcenia sieÎ mniejszosÂci
arianÂskiej wieÎkszosÂcÂ hiszpanÂsko-romanÂska wyznania katolickiego
utraciøa pewnego rodzaju ¹autonomieÎº.
W warunkach konfrontacji sÂwiata germanÂskiego i romanÂskiego ±
oczywisÂcie do momentu przyjeÎcia katolicyzmu przez WizygotoÂw ±
17
Oryginalny tekst wyznania wiary biskupoÂw obecnych na synodzie w Toledo
oraz jego hiszpanÂskie tøumaczenie mozÇna odnalezÂcÂ w: J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e
hispano-romanos, s. 117-121.
18
Zob. J. D e s c o l a, Historia de EspanÄa, s. 78.
19
Na temat znaczenia synodu w Toledo w historii Hiszpanii zob.: P. L i n e h a n,
Past and Present in Medieval Spain, Norfolk 1992, s. 1-14; F. J. S i m o n e t, El Concilio
III de Toledo, base de la nacionalidad y civilizacioÂn espanÄola, Madrid 1981; Concilio
III de Toledo. XIV Centenario. 589-1989, Madrid 1991.

W KIERUNKU JEDNOSÂCI POLITYCZNO-RELIGIJNEJ

97

wspoÂlnota KosÂcioøa katolickiego postrzegana byøa jako ostoja nie
tylko wiary, ale takzÇe romanÂskiej kultury, prawa. KosÂcioÂø bowiem
zawsze, a szczegoÂlnie w tamtych warunkach, byø przekazÂnikiem tak
wiary, jak i tradycji, w ktoÂrej sam wyroÂsø. Tymczasem w nowej sytuacji kultura hiszpanÂsko-wizygocka staøa sieÎ przede wszystkim kulturaÎ
katolickaÎ, przeniknieÎtaÎ elementami romanÂskimi. MysÂl prawna, podobnie jak i inne dziedziny zÇycia, przepojona zostaøa ideami prawa
rzymskiego i kanonicznego, co z kolei wpøyneÎøo ± za posÂrednictwem
synodoÂw w Toledo20 ± na ksztaøtowanie sieÎ prawa publicznego21.
Poprzez synody, na ktoÂrych zasiadali biskupi wybierani przez
wiernych, monarcha moÂgø dotrzecÂ do ludu, a sam lud miaø swoich
reprezentantoÂw przed monarchiaÎ. Posiadanie wøasnej reprezentacji
przed kroÂlem staøo sieÎ mozÇe mniej oczywiste w momencie, gdy wierni
utracili prawo wyboru biskupoÂw22. Mimo to wydaje sieÎ, izÇ w tamtych
20

Toledo zyskaøo na znaczeniu po zajeÎciu Hiszpanii przez WizygotoÂw i wyniesieniu miasta do rangi stolicy. Nie bez znaczenia dla miasta byøy takzÇe odbywajaÎce sieÎ
w nim liczne synody oraz rosnaÎcy prestizÇ biskupa Toledo, ktoÂry z sufragana prowincji
Kartageny zostaø wyniesiony do godnosÂci metropolity prowincji Tarragony. W konÂcu
kroÂl Gundemaro wydaø dekret, zgodnie z ktoÂrym Toledo staøo sieÎ stolicaÎ prowincji
kartaginÂskiej. Zob. J. F. R i v e r a R e c i o, Encumbramiento de la sede toledana durante la dominacioÂn visigoÂtica, ¹Hispania sacraº, 8(1955), s. 3-34. Zob. takzÇe:
D. M a n s i l l a, OrõÂgenes de la organizacioÂn metropolitana en la Iglesia espanÄola, ¹Hispania sacraº, 12(1959), s. 255-290. W konteksÂcie omawianej przez nas idei jednosÂci
polityczno-religijnej, rozumianej swego czasu jako idea jednosÂci narodowej, warto
przytoczycÂ fragment wspomnianego wyzÇej dekretu, wydanego na XII synodzie w Toledo: ¹ChociazÇ nasza troska o kroÂlestwo w zarzaÎdzaniu rzeczami ludzkim jest wszystkim wiadoma, to nasz majestat zabøysÂnie tym wieÎkszaÎ søawaÎ naszych cnoÂt, gdy zostanaÎ
sprawiedliwie uporzaÎdkowane wszystkie sprawy dotyczaÎce religii i rzeczy boskich.
W ten to sposoÂb nasza øaskawosÂcÂ przyczyni sieÎ nie tylko do trwaøosÂci naszego kroÂlestwa, ale i osiaÎgnie chwaøeÎ wiecznaÎ. [...] nie zezwalamy takzÇe, aby prowincja Kartageny
podzielona zostaøa pomieÎdzy jurysdykcje dwoÂch metropolitoÂw [...] poniewazÇ w ten
wøasÂnie sposoÂb rodzaÎ sieÎ roÂzÇne schizmy, co spowoduje osøabienie wiary i rozpad jednosÂciº (tøum. wøasne). J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e hispano-romanos, s. 404.
21
W celu bardziej dogøeÎbnego studium prawodawstwa WizygotoÂw zob.: A. M i l l a r e s C a r l o, ContibucioÂn al ¹Corpusº de CoÂdices VisigoÂticos, Madrid 1931;
K. Z e u m e r, Historia de la LegislacioÂn Visigoda, Barcelona 1944; J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e hispano-romanos.
22
ZwieÎzÂle i w dosteÎpny sposoÂb kwestieÎ prawa do wyboru biskupa wyjasÂnia A. K.
Ziegler w ksiaÎzÇce Church and State in Visigothic Spain (Washington 1930, s. 44-45):
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warunkach biskupi, pochodzaÎc ze wszystkich czeÎsÂci kroÂlestwa i majaÎcy rozeznanie w problemach trapiaÎcych ludnosÂcÂ PoÂøwyspu, stanowili
nadal grupeÎ mogaÎcaÎ w wystarczajaÎcy sposoÂb reprezentowacÂ spoøecznosÂcÂ PoÂøwyspu.
Celebracja synodoÂw narodowych w Toledo stanowiøa jeden z najbardziej charakterystycznych elementoÂw KosÂcioøa epoki WizygotoÂw23. Kolejne synody byøy bowiem zÇywaÎ wizytoÂwkaÎ wzajemnego
przenikania sieÎ wøadzy duchownej i kroÂlewskiej. Pierwszym zgromadzeniem, na ktoÂre przybyø caøy oÂwczesny episkopat, byø wspomniany
juzÇ wyzÇej III synod toledanÂski24, zainicjowany uroczystaÎ sesjaÎ 8 maja
589 r. pod przewodnictwem arcybiskupa Sewilli Leandro. Na nim to
wøasÂnie dokonaøa sieÎ konwersja kroÂla Rekareda na katolicyzm. Ponadto synod ten swoimi postanowieniami stworzyø fundamenty przyszøej struktury kroÂlestwa WizygotoÂw i panujaÎcego w nim porzaÎdku
prawnego. Czwarty synod, ktoÂremu przewodniczyø Izydor, arcybiskup
¹Before the conversion of the Arians and the close union of the Catholic Church and
the Visigothic State the Catholic bishops of Spain were chosen in the traditional way
by clergy and people and they were approved by the bishops of the province. Thereafter, however, the kings made Episcopal appointments. This tremendous power of
the king over the Church [...] appears to have been asserted almost from the time of
the Gothic conversion to Catholicism. The Arian kings enjoyed this prerogative in
their own sect; the same right was claimed or assumed by their Catholic successors. [...]
It is true that the Spanish Church did not at once concede the right of appointing
bishops to the kings. Without being specific as to abuses the Third Council of Toledo
(589) had insisted that no one should be raised to the episcopal dignity except in
accordance with the ancient canons. The Fourth Council of Toledo (633) declared
that no one should be made a bishop unless elected by all the people and clergy of the
civitas and approved by all the bishops of the province. Nevertheless, from the previous citations it is apparent that these rulings did not prevent the sovereigns from
making Episcopal appointments. There was no bitter struggle between the Church and
the kings concerning this matter, as there was in Burgundy and Merovingian Gaulº.
W tej samej kwestii, chociazÇ mozÇe bardziej z hiszpanÂskiego punktu widzenia, wypowiada sieÎ E. PeÂrez Pujol (Historia de las instituciones sociales de la EspanÄa goda, t. 3,
Valencia 1896, s. 106nn).
23
Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 33.
24
Przed przejsÂciem WizygotoÂw na katolicyzm w Toledo odbyøy sieÎ dwa synody.
Pierwszy (okoøo 400 r.), jeszcze za czasoÂw panowania Rzymian na tym terenie, zajaÎø sieÎ
herezjaÎ pryscylianizmu. Drugi obradowaø w 527 r.
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Sewilli, zebraø sieÎ 5 grudnia 633 r. Zgromadzenie to przyczyniøo sieÎ do
wzmocnienia wøadzy kroÂlewskiej oraz do rozumienia synodoÂw toledanÂskich jako zgromadzenÂ o charakterze religijno-politycznym. Od
tego tezÇ zresztaÎ czasu synody zwane byøy czeÎsto wizygockimi synodami
powszechnymi (Concilios Generales VisigoÂticos). Czwarty synod uregulowaø takzÇe kwestieÎ dziedziczenia tronu w formie elekcji monarchy
poprzez gøosowanie wsÂroÂd szlachty i episkopatu.
Z innych synodoÂw na uwageÎ zasøuguje VIII synod, zwoøany
w 653 r. przez kroÂla WizygotoÂw Receswinta, potwierdzajaÎcy elekcyjny charakter sukcesji kroÂlewskiej. WazÇny byø takzÇe XII synod, ktoÂry
pod przewodnictwem Juliana z Toledo, poÂzÂniejszego sÂwieÎtego, zebraø sieÎ w styczniu 681 r. i zatwierdziø kazÇdorazowego biskupa Toledo
na prymasa KosÂcioøa hiszpanÂskiego. Siedemnasty z kolei synod, z listopada 694 r., na prosÂbeÎ kroÂla Egizy zaaprobowaø drastyczne sÂrodki
przeciwko ludnosÂci zÇydowskiej25.
Zwoøywane przez monarcheÎ synody toledanÂskie sankcjonowaøy
swoim autorytetem moralnym kroÂlewskie zarzaÎdzenia26. ZwieÎkszajaÎca sieÎ z biegiem czasu kontrola wøadzy sÂwieckiej nad zgromadzeniami synodalnymi w Toledo sprawiøa, izÇ kroÂl nie tylko zwoøywaø
synody, ale decydowaø roÂwniezÇ o poruszanych tematach, aprobowaø
dekrety i kanony synodalne oraz byø tym, na ktoÂrym spoczywaøo
wprowadzenie uchwaø w zÇycie. Dla samego zasÂ KosÂcioøa synody staøy
sieÎ zaczaÎtkiem i fundamentem konsolidacji KosÂcioøa narodowego
oraz jego centralizacji pod rzaÎdami wzmacniajaÎcego coraz bardziej
swojaÎ pozycjeÎ arcybiskupa Toledo27.
KosÂcioÂø i monarcha znalezÂli sieÎ wieÎc w zupeønie nowej dla siebie
sytuacji. MozÇna byøoby zaryzykowacÂ twierdzenie, izÇ wraz ze chrztem
i unifikacjaÎ wiary w historii Hiszpanii otworzyø sieÎ nowy etap posteÎpujaÎcej zalezÇnosÂci KosÂcioøa katolickiego od wøadzy sÂwieckiej, ale
25

(CD).

Zob. Concilios de Toledo, w: Enciclopedia multimedia, Microsoft Encarta 1999

26
Zob. L. G. d e V a l d e a V e l l a n o, El desarrollo del derecho en la penõÂnsula
IbeÂrica hasta alrededor del anÄo 1300, ¹Cuadernos de Historia Mundialº, 3(1956-1957),
s. 839.
27
Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 33.
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i uprzywilejowanej pozycji tego pierwszego w stosunku do innych
wyznanÂ. IlustracjaÎ wspomnianego uzalezÇniania sieÎ struktury kosÂcielnej od monarchii niech beÎdzie m.in. fakt, izÇ z biegiem czasu kroÂl
wywieraø coraz wieÎkszy wpøyw na wspomnianaÎ juzÇ wyzÇej kwestieÎ
wyboru biskupoÂw28; do tego stopnia, izÇ w VII w. miaø prawo bezposÂredniego wskazania kandydata, redukujaÎc w praktyce wymoÂg zgody
biskupoÂw danej prowincji do czystej formalnosÂci. Miaø roÂwniezÇ swoÂj
udziaø w podejmowaniu decyzji dotyczaÎcych organizacji wewnaÎtrz
KosÂcioøa, jak i w kwestiach rytualnych oraz dyscyplinarnych.
Z drugiej strony dziaøalnosÂcÂ polityczno-administracyjna KosÂcioøa
nie ograniczaøa sieÎ tylko do synodoÂw i uchwalanych na nich kanonoÂw, ktoÂre na mocy zarzaÎdzenÂ monarchy stawaøy sieÎ czeÎsÂciaÎ prawodawstwa kroÂlewskiego. To wøasÂnie biskupi sprawowali liczne funkcje
publiczne, ktoÂre wyrazÂnie wychodziøy poza sfereÎ wiary i religii. Prawodawstwo cywilne, po czeÎsÂci oczywisÂcie pochodzenia rzymskiego,
nadawaøo bowiem biskupom prawo wykonywania pewnych funkcji
publicznych, takich jak czøonkostwo w tzw. Aula Regia29 oraz zasiadanie w trybunale rozpatrujaÎcym sprawy polityczne i oskarzÇenia
przeciw czøonkom niektoÂrych wyzÇszych warstw spoøecznych. OproÂcz
tych funkcji, sprawowanych przez biskupoÂw okazjonalnie, w sposoÂb
ciaÎgøy sprawowali oni nadzoÂr nad zwyczajnymi organami wøadzy saÎdowniczej: comites, iudices oraz nizÇszymi trybunaøami cywilnymi30.
MozÇna wieÎc powiedziecÂ, izÇ wspoÂlnota wiary, jednego prawa i administracji stanowiøy elementy nowej instytucji ± monarchii hiszpanÂsko-wizygockiej. Byøa to, jak juzÇ wyzÇej wspomniano, swoista monarchia, gdzie polityka, kultura i religia nie tylko sieÎ przenikaøy, ale
tworzyøy ± na pewno w zaøozÇeniach, a czeÎsto i w praktyce ± jednaÎ
caøosÂcÂ; monarchieÎ, w ktoÂrej wøadza sÂwiecka wespoÂø z KosÂcioøem staøy
28
W kwestii mianowania biskupoÂw zob.: A. E. d e M a nÄ a r i c u a, El nombramiento de los obispos en la EspanÄa visigoÂtica y musulmana, ¹Scriptorum Victorienseº,
13(1966), s. 87-114.
29
Na temat Aula Regia i innych zgromadzenÂ o charakterze politycznym zob.:
C. S aÂ n c h e z - A l b o r n o z, Estudios Visigodos, Roma 1971, s. 149-252.
30
G. M a r t i n e z, FuncioÂn de inspeccioÂn y vigilancia del episcopado sobre las
autoridades seculares en el perõÂodo visigodo-catoÂlico, ¹Revista espanÄola de derecho
canoÂnicoº, 15(1960), s. 579-589.
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na strazÇy jednosÂci narodu i uznawanych przez naroÂd wartosÂci materialno-duchowych.
W tym konteksÂcie mniej mozÇe dziwi stosunek monarchii i KosÂcioøa
do kwestii zÇydowskiej. PomijajaÎc tutaj, izÇ problem ten nie zamyka sieÎ
w oÂwczesnych granicach Hiszpanii, oczywiste jest, izÇ zagadnienie to na
PoÂøwyspie Iberyjskim nie miaøo charakteru wyøaÎcznie religijnego. Za
czasoÂw arianÂskich WizygotoÂw zÇydzi byli jednaÎ z grup wyznaniowych.
Nie stanowili wieÎc pod tym wzgleÎdem zÇadnego zagrozÇenia dla jednosÂci
kroÂlestwa. W tym tezÇ okresie wzrosÂli w liczbeÎ i wzbogacili sieÎ, co
poÂzÂniej staøo sieÎ przedmiotem zazdrosÂci ubogich warstw ludnosÂci. Sytuacja zmieniøa sieÎ jednak po przyjeÎciu przez monarcheÎ katolicyzmu.
Wykluczenie ich ze spoøecznosÂci politycznej ± bo przeciezÇ do religijnej
z powodu swej odmiennosÂci nie nalezÇeli ± i pozbawienie ich majaÎtku
jawiøo sieÎ w oczach wielu jako prosty sposoÂb na rozwiaÎzanie problemoÂw wewneÎtrznych i napeønienie nieraz przeciezÇ pustego skarbca31.
W ten to sposoÂb Rekared I wydaø najpierw zakaz posiadania
przez zÇydoÂw chrzesÂcijanÂskich niewolnikoÂw. Trzeci synod w Toledo
moÂwiø ponadto o zakazie zawierania zwiaÎzku maøzÇenÂskiego pomieÎdzy zÇydami i chrzesÂcijanami oraz powierzania tym pierwszym stanowisk publicznych32. Jeszcze bardziej restrykcyjne zarzaÎdzenia wydaø
kroÂl Sisebut, przez co przyjmuje sieÎ, izÇ to wøasÂnie od niego rozpoczaÎø
sieÎ døugotrwaøy proces przesÂladowanÂ zÇydoÂw w Hiszpanii. W 616 r.
Sisebut zarzaÎdziø wprost przejsÂcie ludnosÂci zÇydowskiej na katolicyzm
lub ± w razie pozostania przy swoim wyznaniu ± obowiaÎzek opuszczenia terytorium monarchii, poøaÎczony z konfiskataÎ doÂbr33. Te oraz
inne sankcje karne spowodowaøy w owym czasie nie tyle exodus
wspomnianej grupy spoøeczno-religijnej z Hiszpanii, ile raczej liczne
i pozorne tylko nawroÂcenia na katolicyzm34. Wywoøaøy ponadto na31

J. D e s c o l a, Historia de EspanÄa, s. 86.
Zob. J. V i v e s, Concilios visigoÂticos e hispano-romanos, s. 129.
33
M. A. B e l B r a v o, Sefarad. Los JudõÂos de EspanÄa, Madrid 1997, s. 95-98;
J. L. R o m e r o, San Isidoro de Sevilla. Su pensamiento histoÂrico-polõÂtico y sus relaciones con la historia visigoda, ¹Cuadernos de Historia de EspanÄaº, 8(1947), s. 30.
34
Na temat przymusowych nawroÂcenÂ ludnosÂci zÇydowskiej na katolicyzm w kroÂlestwie WizygotoÂw zob.: R. G o n z aÂ l e z S a l i n e r o, Las conversiones foryosas de los
judõÂos en el reino visigodo, Roma 2000.
32
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rastajaÎce poczucie krzywdy i bunt. Za panowania kroÂla Wamba (672-680) ludnosÂcÂ zÇydowska przyøaÎczyøa sieÎ do powstania przeciwko kroÂlowi pod wodzaÎ ksieÎcia Pawøa. Podejrzewano ich takzÇe o spisek z ludnosÂciaÎ pochodzenia hebrajskiego, zamieszkujaÎcaÎ poÂønocne tereny
Afryki, majaÎcy doprowadzicÂ do inwazji AraboÂw na PoÂøwysep Pirenejski35. Restrykcyjna postawa wobec zÇydoÂw przez døugi okres stanowiøa staøy element polityki hiszpanÂskich monarchoÂw36.
KosÂcioÂø w okresie wizygockim podaÎzÇaø niewaÎtpliwie w kierunku
KosÂcioøa o charakterze narodowym, kontrolowanym w duzÇej mierze
przez monarcheÎ. RoÂwnoczesÂnie zaobserwowacÂ mozÇna byøo stopniowe oddalanie sieÎ KosÂcioøa hiszpanÂskiego od Rzymu, poddanego
w tamtym czasie silnym wpøywom politycznym Bizancjum.
35

Wielu historykoÂw spiskiem tøumaczy m.in. postaweÎ wizygockiego kroÂla Egizy,
ktoÂry rozpoczynajaÎc panowanie, zamierzaø prawdopodobnie odejsÂcÂ od restrykcyjnej
polityki w stosunku do zÇydoÂw. Z poczaÎtku przywroÂciø im nawet pewne prawa, m.in.
posiadanie chrzesÂcijanÂskich niewolnikoÂw. W zamian zÇydzi zobowiaÎzali sieÎ przyjaÎcÂ
szczerze chrzesÂcijanÂstwo. Nie dotrzymali jednak umowy, pozostajaÎc ± najczeÎsÂciej potajemnie ± przy swoim kulcie. W tej sytuacji kroÂl poczuø sieÎ oszukany. Do tego doszøo
podejrzenie o spisek, co potwierdzajaÎ zeznania sÂwiadkoÂw. Dla peønosÂci obrazu nalezÇy
przyznacÂ, izÇ w pewien sposoÂb roÂwniezÇ i sam kroÂl przyczyniø sieÎ do nasilenia sieÎ niezadowolenia wsÂroÂd tej wøasÂnie mniejszosÂci religijnej. Wydaø bowiem zarzaÎdzenie
zgodnie z ktoÂrym wszyscy zÇydzi z chwilaÎ przyjeÎcia chrzesÂcijanÂstwa mieli bycÂ zwolnieni
od pøacenia specjalnego podatku. Niezapøacona przez nich suma miaøa bycÂ rozdzielana
systematycznie mieÎdzy tych zÇydoÂw, ktoÂrzy pozostali przy swojej wierze. Wszystko to
mogøo rzeczywisÂcie doprowadzicÂ do dziaøanÂ wymierzonych przeciwko oÂwczesnej wøadzy. ZÇydoÂw oskarzÇono o dziaøania przeciwko monarchii i narodowi WizygotoÂw. A. de
Castro w Historia de los JudõÂos en EspanÄa (CaÂdiz 1847, s. 32) pisze nawet o planowanym zamachu na zÇycie kroÂla i niektoÂrych magnatoÂw oraz praøatoÂw. Zgodnie z zarzaÎdzeniem IV synodu w Toledo w sprawach dotyczaÎcych zdrady stanu kroÂl nie moÂgø
wysteÎpowacÂ w roli jedynego seÎdziego. W tej sytuacji Egiza, nie wchodzaÎc osobisÂcie
w skøad trybunaøu, zleciø XVII synodowi w Toledo rozpatrzenie sprawy zÇydowskiej.
Sam jednak dostarczaø synodowi dowody winy podejrzanych o spisek, ci zasÂ, zeznajaÎc,
potwierdzili zarzuty. OskarzÇonych pozbawiono mienia i razem z zÇonami oraz dziecÂmi
wysiedlono do innych prowincji jako poddanych tych, ktoÂrym kroÂl zechciaø ich ofiarowacÂ. Status czøowieka wolnego mogli odzyskacÂ tylko poprzez nawroÂcenie sieÎ na
katolicyzm. Zob. M. A. B e l B r a v o, Sefarad, s. 101-106.
36
Zob. E. A. P e e r s, Spain. A Companion to Spanish Studies, London 1963.
Szerokie omoÂwienie problemu ludnosÂci zÇydowskiej w Hiszpanii z punktu widzenia
judaizmu w: Y. B a e r, A History of the Jews in Christian Spain; A. A. N e u m a n, The
Jews in Spain, New York 1969.
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Epoka WizygotoÂw skonÂczyøa sieÎ w VIII w. najazdem AraboÂw na
PoÂøwysep Iberyjski. W 711 r. gubernator Maghrebu w Afryce Zachodniej, Musa ibn Nusajra, angazÇujaÎc sieÎ w walki dynastyczne
w Hiszpanii, wysøaø na teren PoÂøwyspu wyzwolenÂca Tarika ibn Zijada
na czele armii berberyjskich zÇoønierzy. Ten zwycieÎzÇyø wojska Rodryga (Roderyka), ostatniego kroÂla wizygockiego, a nasteÎpnie bez wieÎkszego oporu opanowaø stoøeczne Toledo. Za Tarikiem na czele arabskiej armii podaÎzÇyø Musa i zdobyø SewilleÎ, MerideÎ i SaragosseÎ.
W trakcie niespodziewanie szybkiego podboju PoÂøwyspu Arabowie
doznali tylko jednej w konteksÂcie caøej ofensywy drobnej porazÇki.
W 718 r. w GoÂrach Kantabryjskich oparøa im sieÎ niewielka liczba
AsturoÂw. Arabowie nie zamierzali jednakzÇe penetrowacÂ dzikich
goÂr o zimnym i dzÇdzÇystym klimacie, co w przyszøosÂci musiaøo zaowocowacÂ utrataÎ ich posiadøosÂci na caøym PoÂøwyspie Pirenejskim.
Zaledwie cztery lata poÂzÂniej sytuacja ulegøa radykalnej zmianie.
W 722 r. pod Covadonga Asturowie pokonali wojska arabskie, co
daøo poczaÎtek goÂrskiemu kroÂlestwu Asturii i zwiastowaøo nadchodzaÎcaÎ rekonkwisteÎ. W niedøugim czasie kroÂlestwo Asturii, ktoÂrego wøadca uwazÇaø sieÎ za spadkobierceÎ i kontynuatora dynastii wizygockiej,
przeksztaøciøo sieÎ w kroÂlestwo LeoÂnu. Jego granice, chronione przez
liczne zamki obronne, oparte zostaøy na rzece Duero. Hrabstwa,
ktoÂre powstaøy wokoÂø owych castillos, zalezÇne poczaÎtkowo od kroÂla
Asturii, w XI w. stopniowo usamodzielniaøy sieÎ, stajaÎc sieÎ podstawaÎ
suwerennego kroÂlestwa Kastylii. Samodzielne grupy ludnosÂci hiszpanÂsko-wizygockiej przetrwaøy roÂwniezÇ w Pirenejach, co z biegiem
czasu doprowadziøo do powstania kroÂlestw Nawarry, Aragonii oraz
Katalonii.
Wydaje sieÎ oczywiste, izÇ w tych trudnych czasach mozÇliwosÂcÂ kontaktoÂw pomieÎdzy tamtejszym KosÂcioøem a Rzymem byøa bardzo
ograniczona. Fakt ten jednak miaø niewaÎtpliwy wpøyw na struktureÎ
organizacji kosÂcielnej w tamtym wøasÂnie okresie. Pomimo odmiennych warunkoÂw politycznych nadal zÇywa pozostaøa dawna tradycja,
zgodnie z ktoÂraÎ to osoba kroÂla odgrywaøa doniosøaÎ roleÎ w kwestiach
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organizacyjnych KosÂcioøa, takich jak wyboÂr biskupoÂw, tworzenie nowych diecezji czy interwencja w sprawach dyscyplinarnych KosÂcioøa37. MozÇliwosÂcÂ kroÂlewskiego oddziaøywania na sprawy KosÂcioøa byøa
wieÎc w tamtym czasie prawie nieograniczona.
SposobnosÂcÂ czeÎstego i na dodatek trwaøego kontaktu z KosÂcioøem
zewneÎtrznym pojawiøa sieÎ z zupeønie nieoczekiwanej strony. W IX w.
rozwinaÎø sieÎ mocno kult sÂw. Jakuba Apostoøa, ktoÂry zmieniø Santiago
de Compostela w drugi po Rzymie osÂrodek pielgrzymkowy sÂwiata
chrzesÂcijanÂskiego. Praktyka pielgrzymowania do tego miasta ± wedøug tradycji KosÂcioøa hiszpanÂskiego miejsca spoczynku Jakuba Apostoøa ± przyczyniøa sieÎ mocno do wzmocnienia wieÎzi mieÎdzy katolickimi kroÂlestwami Hiszpanii a resztaÎ sÂwiata chrzesÂcijanÂskiego. Daøa
ponadto tamtejszym chrzesÂcijanom nowy, niezwykle wazÇny symbol
jednosÂci religijno-narodowej38.
W arabskiej czeÎsÂci Hiszpanii, okresÂlanej czeÎsto jako Al-Andalus39, ludnosÂcÂ chrzesÂcijanÂska, zwana mozarabskaÎ40, mogøa praktykowacÂ swojaÎ wiareÎ, zachowujaÎc wøasnaÎ, odreÎbnaÎ organizacjeÎ kosÂcielnaÎ
z osÂrodkiem centralnym w Toledo. Tolerancja religijna ze strony
arabskiej nie rozciaÎgaøa sieÎ jednak na wszystkie aspekty zÇycia. CzøonkoÂw spoøecznosÂci hiszpanÂsko-wizygockiej mozÇna byøoby okresÂlicÂ
mianem politycznych wasaloÂw: ze wzgleÎdu na swoÂj status spoøeczny
mieli obowiaÎzek pøacenia specjalnego podatku i nie mogli sprawowacÂ
zÇadnych funkcji publicznych.
37

Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 34.
38
Zob. A. L. M o l i n a, Alta Edad Media: predominio musulman, w: R. de la
C i e r v a, Historia general de EspanÄa, t. 3, Madrid 1980, s. 30-35.
39
Na temat Al-Andalus zob.: P. G u i c h a r d, Al-Andalus. 711-1492, Paris 2000;
M. M a r t õÂ n, IndivõÂduo y sociedad en Al-Andalus, Madrid 1992; J. V e r n e t, El Islam
en EspanÄa, Madrid 1993; S. M. I m m a m u d d i n, Muslim Spain. 711-1492 A.D.,
Leiden 1981; W. M. W a t t, A History of Islamic Spain, Edinburgh 1965. BogataÎ
bibliografieÎ na temat Al-Andalus znalezÂcÂ mozÇna w: R. G i l G r i m a u, F. R o l d aÂ n
C a s t r o, Corpus aproximativo de una bibliografõÂa espanÄola sobre Al-Andalus, Sevilla
1993.
40
W celu dogøeÎbnego studium historii ludnosÂci mozarabskiej w Hiszpanii zob.:
F. J. S i m o n e t, Historia de los mozaÂrabes de EspanÄa, t. 4, Madrid 1983.
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Z biegiem czasu, w wyniku posteÎpujaÎcej radykalizacji postaw
podzielonej wewneÎtrznie ludnosÂci arabskiej, wspoÂøistnienie obok
siebie ludnosÂci chrzesÂcijanÂskiej i muzuømanÂskiej stawaøo sieÎ coraz
trudniejsze. Proces ten, zapoczaÎtkowany za czasoÂw kalifa Abd arRahmaÂna III (912-961), przybraø na sile za panowania Almanzora
(981-1002) oraz jeszcze poÂzÂniej, gdy tereny te opanowali najpierw
berberyjscy Almorawidzi (koniec XI w.), a nasteÎpnie Almohadzi
(koniec XII w.)41. PrzybierajaÎcy na sile brak tolerancji byø przyczynaÎ, poczaÎwszy od X w., ciaÎgøej i licznej emigracji ludnosÂci mozarabskiej do znajdujaÎcych sieÎ na poÂønocy PoÂøwyspu kroÂlestw chrzesÂcijanÂskich.
Podobny los spotkaø takzÇe i ludnosÂcÂ zÇydowskaÎ zamieszkujaÎcaÎ Al-Andalus. Z poczaÎtku, podobnie jak chrzesÂcijanie, otrzymali status
tzw. dimmõÂ, tzn. ¹ludzi KiseÎgiº42. W praktyce oznaczaøo to zakaz
budowy nowych synagog oraz sprawowania funkcji publicznych.
LudnosÂcÂ pochodzenia hebrajskiego zobowiaÎzano takzÇe do noszenia
wyroÂzÇniajaÎcego jaÎ ubioru. NiewaÎtpliwie ograniczenia te byøy jednak
duzÇo øagodniejsze od rozporzaÎdzenÂ z czasoÂw kroÂlestwa WizygotoÂw.
Nic wieÎc dziwnego, zÇe zÇydzi, po dosÂwiadczeniach ostatniego stulecia,
przyjeÎli AraboÂw prawie jak wyzwolicieli i wspoÂøpracowali z nimi
w budowie nowego panÂstwa43, co w niedøugim czasie przyniosøo im
41

TamzÇe, s. 733-744, 759-770.
Uprzywilejowany status dimmõÂ przyznawany byø osobom, ktoÂre przebywajaÎc
ciaÎgle na terenach zajeÎtych przez muzuømanoÂw, wyznawaøy jednaÎ z religii wywodzaÎcych sieÎ z ksiaÎg objawionych. Zob. M. A. B e l B r a v o, Sefarad, s. 117-118.
43
Jak zauwazÇa L. GarcõÂa Iglesias (Los JudõÂos en la EspanÄa antigua, s. 199-202),
zÂroÂdøa arabskie i chrzesÂcijanÂskie wskazujaÎ wyrazÂnie na kolaboracjeÎ ludnosÂci zÇydowskiej z atakujaÎcymi PoÂøwysep Berberami, a poÂzÂniej Arabami. W czasie ataku na KordobeÎ przyczynili sieÎ do arabskiego zwycieÎstwa, przyøaÎczajaÎc sieÎ poÂzÂniej do zwycieÎskich
wojsk. Po upadku Sewilli w 712 r. dowoÂdca arabskiej armii Muza powierzyø opiekeÎ nad
miastem zÇydowskiemu garnizonowi. NiektoÂre kroniki arabskie moÂwiaÎ wprost o wielokrotnym obsadzaniu przez muzuømanoÂw zdobytych miast zÇydowskaÎ zaøogaÎ, co pozwalaøo Arabom zaangazÇowacÂ caøosÂcÂ swoich siø w toczaÎcej sieÎ walce. WieÎkszosÂcÂ wspoÂøczesnych autoroÂw, pisze dalej J. GarcõÂa Iglesias, cytujaÎc roÂwnoczesÂnie niektoÂrych, nie
osÂmiela sieÎ negowacÂ prawdziwosÂci informacji zawartych w arabskich i chrzesÂcijanÂskich
zÂroÂdøach w kwestii kolaboracji zÇydoÂw z arabskimi najezÂdzÂcami. Zob. takzÇe: komentarz
wsteÎpny do Cinco epõÂstopas de MaimoÂnides (Barcelona 1988, s. 14).
42
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wymierne korzysÂci ekonomiczne44. W tym to okresie wielu sposÂroÂd
¹nawroÂconychº wczesÂniej na chrzesÂcijanÂstwo zÇydoÂw powroÂciøo do
wiary ojcoÂw. Na tereny arabskiej Hiszpanii przybyøo tezÇ w tym okresie wiele osoÂb pochodzenia hebrajskiego. Niestety, wraz z upøywem
czasu narastajaÎca islamizacja Al-Andalus45 oraz wewneÎtrzne podziaøy w øonie ludnosÂci arabskiej spowodowaøy zanik tolerancji, zasteÎpowanej przez postawy bardziej radykalne. PamieÎtacÂ nalezÇy, izÇ niezalezÇnie od uwarunkowanej roÂzÇnymi okolicznosÂciami zmieniajaÎcej sieÎ
rzeczywistosÂci politycznej islamizacja stanowiøa jeden z fundamentoÂw
strategii arabskiej. Pod presjaÎ przesÂladowanÂ ponownie rozpoczaÎø sieÎ
wieÎc proces przymusowych nawroÂcenÂ, tym razem na islam46. Wraz
z inwazjaÎ AlmorawidoÂw i AlmohadoÂw, kolejno w XI i XII w., ziemia

44
M. J. V i g u e r a M o l õÂ n s, Sobre la historia de los JudõÂos en Al-Andalus, w:
JudõÂos entre Arabes y cristianos. Luces y sombras de una convivencia, ed. A. Saenz-Badillos, Cordoba 2000, s. 35.
45
W poøowie VIII w. muzuømanie stanowili zaledwie 10% ludnosÂci Al-Andalus,
w IX w. juzÇ 20%, w poøowie X w. ± prawie 50%, w poczaÎtkach XI w. ± 80%, a pod
koniec XII w. ± ponad 90% ludnosÂci kraju. Zob. R. W. B u l l i e t, Conversion to Islam
in the Medieval Period, Harvard 1979, s. 114-127.
46
W obliczu przesÂladowanÂ spoøecznosÂcÂ zÇydowska podzieliøa sieÎ na zwolennikoÂw
oraz przeciwnikoÂw przymusowego przyjeÎcia islamu. Pisze o tym m.in. rabin Majmonides w lisÂcie Sobre la conversioÂn forzosa: ¹Temu, kto nas pyta: zginaÎcÂ sÂmierciaÎ meÎczenÂskaÎ czy zøozÇycÂ wyznanie wiary [islamskie], odpowiadam: niech zøozÇy wyznanie
i zachowa zÇycie, niech nie pozostaje jednakzÇe na terenach owego wøadcy, ale niech
wroÂci do swego domu do czasu, kiedy beÎdzie moÂgø wyemigrowacÂ; i jesÂli musi uczynicÂ
cosÂ wøasnymi reÎkami, niech to czyni w ukryciu [uwaga ta odnosi sieÎ do skøadania kultu
przepisanego przez judaizm]. SÂwiat nie znaø bowiem przesÂladowanÂ tak przerazÇajaÎcych
jak obecne, w ktoÂrych nie ma ratunku, jesÂli nie zøozÇy sieÎ wyznania wiary. Nie zwracaj
uwagi na søowa naszych rabinoÂw, ktoÂrzy od dawien dawna radzili: lepiej zginaÎcÂ nizÇ
naruszycÂ prawo [...] dla wszystkich, ktoÂrzy proszaÎ mnie o radeÎ: uciekaj z tych miejsc
i udaj sieÎ tam, gdzie beÎdziesz moÂgø pozostacÂ przy swojej religiiº (tøum. wøasne z: Cinco
epõÂstolas de MaimoÂnides, Barcelona 1988, s. 71-72). W innym miejscu rabin tøumaczy,
izÇ ewentualne zøozÇenie wyznania wiary nalezÇy traktowacÂ jedynie jako formuøeÎ søownaÎ,
za ktoÂraÎ nie idaÎ zÇadne czyny (tamzÇe, s. 70). Jak zauwazÇa M. J. Viguera MolõÂns (Sobre la
historia de los JudõÂos en Al-Andalus, s. 43), taktykeÎ pozorowanego przyjeÎcia islamu
i praktykowania nadal, tyle zÇe w ukryciu, historia judaizmu odnotuje nie tylko za
czasoÂw AlmohadoÂw, ale i poÂzÂniej tak ze strony zÇydoÂw, jak i muzuømanoÂw, tyle zÇe
juzÇ na terenach zdobytych przez wøadcoÂw chrzesÂcijanÂskich.
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hiszpanÂska kolejny raz staøa sieÎ sÂwiadkiem zÇydowskiej emigracji, tym
razem na tereny monarchii chrzesÂcijanÂskich47.
Wiek XI rozpoczaÎø okres tzw. rekonkwisty. WczesÂniejsze walki
mieÎdzy chrzesÂcijanami a muzuømanami, ale takzÇe mieÎdzy samymi
chrzesÂcijanami oraz samymi muzuømanami, miaøy bardziej polityczno-ekonomiczny charakter i raczej zmierzaøy do zwieÎkszenia stanu posiadania kosztem innych podmiotoÂw wøadzy obecnych na PoÂøwyspie. Dopiero od XI w. do wspomnianych motywoÂw doszedø jeszcze ideaø szerzenia wiary chrzesÂcijanÂskiej. W ten sposoÂb, nie pomijajaÎc kroÂlestwa
Portugalii, istniejaÎce na PoÂøwyspie monarchie katolickie ± zjednoczone
przez religieÎ i powiaÎzania dynastyczne ± wystaÎpiøy razem przeciwko
wspoÂlnemu wrogowi ± muzuømanom. Po wygranej przez chrzesÂcijan
bitwie pod Navas de Tolosa w 1212 r. sprzymierzenÂcom wystarczyøo
trzydziesÂci lat, aby odzyskacÂ prawie w caøosÂci utracone terytoria. Na
PoÂøwyspie Pirenejskim w reÎkach AraboÂw pozostaø tylko emirat Grenady (Granada), ktoÂry nie stanowiaÎc w tym momencie praktycznie zÇadnego zagrozÇenia, przetrwaø jeszcze dwiesÂcie pieÎcÂdziesiaÎt lat.
W trakcie posteÎpujaÎcych zwycieÎstw, a co za tym idzie zdobyczy
terytorialnych, kroÂlowie fundowali klasztory, obdarowywali biskupoÂw licznymi posiadøosÂciami. W konsekwencji spowodowaøo to powieÎkszenie sieÎ majaÎtku kosÂcielnego oraz wejsÂcie wyzÇszej warstwy duchowienÂstwa w szeregi panoÂw feudalnych. Powstawanie duzÇych majaÎtkoÂw ziemskich w KosÂciele zaowocowaøo z kolei posteÎpujaÎcaÎ identyfikacjaÎ czeÎsÂci duchowienÂstwa z interesami szlachty. Nie miaøo to
rzecz jasna dobrego wpøywu na zÇycie wewnaÎtrz wspoÂlnoty KosÂcioøa.
Proces ten nie odbiegaø jednak zasadniczo od scenariusza, wedøug
ktoÂrego powstawaø i rozwijaø sieÎ system feudalny takzÇe i w innych
panÂstwach Europy.
Na starym kontynencie wiek XI to okres reformy KosÂcioøa powszechnego, ktoÂra ± zapoczaÎtkowana przez papiezÇa Grzegorza VII ±
za gøoÂwny cel stawiaøa sobie odnoweÎ moralnaÎ i organizacyjnaÎ w KosÂciele. Jej rezultaty w poszczegoÂlnych kroÂlestwach Hiszpanii byøy jednak, jak sieÎ wydaje, odmienne od spodziewanych. To prawda, izÇ
wyboÂr biskupoÂw oraz innych wysokich stanowisk w KosÂciele nalezÇaø
47

Zob. M. A. B e l B r a v o, Sefarad, s. 119.
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od tego momentu do kapituøy i musiaø bycÂ zatwierdzony przez metropolitoÂw. Wiadomo jednak, izÇ juzÇ za czasoÂw Alfonsa VII (1126-1157) monarchowie posiadali prawo do tzw. assensus, tj. zgody na
wybranego w trakcie elekcji kanonicznej kandydata; procedura, ktoÂra dla cesarstwa znajduje swoÂj odpowiednik w konkordacie z Wormacji (1122)48. W praktyce, wykorzystujaÎc podboje terenoÂw beÎdaÎcych w posiadaniu muzuømanoÂw, od XIII w. poszczegoÂlni kroÂlowie
nie tylko wyrazÇali zgodeÎ, ale wpøywali na wyboÂr biskupoÂw tworzaÎcych sieÎ nowych diecezji na odzyskanych terenach. Zaaprobowane
w konÂcu przez Rzym takie posteÎpowanie usprawiedliwiano czeÎsto
koniecznosÂciaÎ uporzaÎdkowania struktury organizacyjnej odradzajaÎcego sieÎ dopiero KosÂcioøa. Monarchowie prowadzili wieÎc politykeÎ
systematycznego powieÎkszania swoich wpøywoÂw na wyboÂr biskupoÂw
i to nie tylko na obszarach dawnego Al-Andalus, ale i w pozostaøych
diecezjach49.
Reforma gregorianÂska popierana byøa jednakzÇe przez monarchoÂw w dwoÂch innych kwestiach ± unifikacji liturgii oraz nawiaÎzania
sÂcisÂlejszych kontaktoÂw z Rzymem. Prowadzenie takiej wøasÂnie polityki miaøo oczywisÂcie konkretny cel: jeszcze wieÎksza unifikacja religijna oraz jednolite ukierunkowanie polityki zagranicznej. W konsekwencji za rzaÎdoÂw Alfonsa VI (1072-1109) przestaøa wøasÂciwie istniecÂ
wspoÂlnota KosÂcioøa mozarabskiego, posiadajaÎca wøasnaÎ liturgieÎ oraz
odmienne w pewnych kwestiach koncepcje teologiczne. Z powodzeniem reforma gregorianÂska wprowadzona zostaøa takzÇe w klasztorach
Kastylii i Leonu.
MniejszosÂci religijne ± zÇydowska i muzuømanÂska ± zamieszkujaÎce
w tym czasie kroÂlestwa chrzesÂcijanÂskie zobowiaÎzane byøy do pøacenia
specjalnego podatku. JednakzÇe, ogoÂlnie rzecz bioraÎc, byø to okres
tolerancji50. LudnosÂcÂ zÇydowska byøa nawet w pewien sposoÂb chro48

A. M a r t õÂ n e z B l a n c o, Derecho eclesiaÂstico del Estado, t. 1, Madrid 1994,
s. 251-254.
49
I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 35.
50
Warunki do emigracji powstaøy juzÇ za czasoÂw Alfonsa VI, przychylnego zÇydom.
KroÂl zadbaø przede wszystkim o bezpieczenÂstwo ludnosÂci pochodzenia hebrajskiego,
czego przykøadem mozÇe bycÂ wysokosÂcÂ kary za zaboÂjstwo hebrajczyka, ktoÂra ± zgodnie
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niona przez wøadze cywilne, jako zÇe speøniaøa wazÇne z ekonomicznego
punktu widzenia funkcje w sektorze podatkowym; co razem z podatkiem, ktoÂry sama pøaciøa, stanowiøo podstaweÎ bogactwa korony51.
Ze wspomnianych mniejszosÂci religijnych rekrutowaøo sieÎ takzÇe wielu rzemiesÂlnikoÂw oraz kupcoÂw kontrolujaÎcych wieÎkszosÂcÂ handlu z zagranicaÎ. Z biegiem czasu wewnaÎtrz spoøecznosÂci hebrajskiej wyøoniøa
sieÎ grupa bardzo bogatych, cieszaÎcych sieÎ licznymi przywilejami zÇyz prawem z NaÂjera ± roÂwna byøa karze za to samo przesteÎpstwo dokonane na osobie
szlachcica i 2,5 wieÎksza od kary za zaboÂjstwo chøopa. Alfons VI potrzebowaø funduszy
na realizacjeÎ planoÂw zwiaÎzanych z rekonkwistaÎ. Potrzebowaø jednak takzÇe osoÂb z dosÂwiadczeniem w sprawach zarzaÎdzania i finansoÂw. ZÇydzi posiadali wszystkie te walory,
nie wspominajaÎc o majaÎtku, jaki mogli zainwestowacÂ w zakup posiadøosÂci ziemskich
oraz w rozwoÂj pozostaøych gaøeÎzi gospodarki. Dokumenty z tego czasu nie wspominajaÎ
na razie o zÇydowskiej lichwie ani o nieprzyjaznym stosunku ludnosÂci chrzesÂcijanÂskiej do
Â wczesne stosunki dobrze obrazuje sytuacja zaistludnosÂci pochodzenia hebrajskiego. O
niaøa podczas bitwy pod Sagrajas (1086 r.), w czasie ktoÂrej ludnosÂcÂ zÇydowska walczyøa
tak po stronie AlmorawidoÂw, jak i w szeregach wojsk kroÂla Alfonsa VI, wspieranych
ponadto przez AragonÂczykoÂw i rycerstwo francuskie. PodobnaÎ politykeÎ prowadzili takzÇe wøadcy Aragonii i Nawarry (zob. L. S u a r e z F e r n aÂ n d e z, JudõÂos espanÄoles en la
Edad Media, Madrid 1980, s. 62-65). Jeszcze bardziej sprzyjajaÎce warunki ludnosÂcÂ zÇydowska miaøa za Alfonsa VIII, ktoÂry 15 lutego 1174 r. uznaø roÂwnosÂcÂ trzech religii, i to
nie tylko w kwestiach zwiaÎzanych z wymianaÎ handlowaÎ, ale i na innych pøaszczyznach
zÇycia. Jeszcze poÂzÂniej, kiedy IV SoboÂr LateranÂski (1215) postanowiø, izÇ zÇydzi nie mogaÎ
zamieszkiwacÂ razem z ludnosÂciaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ oraz winni nosicÂ wyroÂzÇniajaÎce ich stroje,
kroÂlowie hiszpanÂscy Ferdynand III oraz Jakub I przez døugi czas nie stosowali sieÎ do
tych zarzaÎdzenÂ (zob. M. T e d e s c h i, PoleÂmica y convivencia de las tres religiones,
Madrid 1992, s. 30-31). Tak przychylne, jak na owe czasy, nastawienie wøadcoÂw hiszpanÂskich do zÇydoÂw dziwi o tyle, izÇ powszechnie znane byøo nieprzyjazne nastawienie do nich
duzÇej czeÎsÂci spoøeczenÂstwa, nie tyle zresztaÎ na PoÂøwyspie ± to pojawia sieÎ bowiem po raz
kolejny z upøywem czasu ± ile raczej poza HiszpaniaÎ. Poza wspomnianymi wyzÇej zarzaÎdzeniami IV Soboru LateranÂskiego wspomniecÂ mozÇna tutaj chociazÇby bulleÎ Grzegorza
VII, w ktoÂrej, przypominajaÎc postanowienia synodu rzymskiego z 1078 r., zabrania sieÎ
osobom wyznajaÎcym judaizm sprawowania stanowisk dajaÎcych wøadzeÎ jurysdykcyjnaÎ
nad chrzesÂcijanami. PrzychylnosÂcÂ ta staje sieÎ jednak bardziej zrozumiaøa, gdy przypomnimy sobie o ogromnych pozÇyczkach, jakie hiszpanÂscy monarchowie zaciaÎgali u bogatych przedstawicieli spoøecznosÂci zÇydowskiej oraz o niemozÇnosÂci spøaty døugoÂw. Sytuacja
ta jeszcze raz zdaje sieÎ potwierdzacÂ, izÇ przynajmniej niektoÂrzy z wøadcoÂw hiszpanÂskich
kwestieÎ religijnaÎ postrzegali przez pryzmat polityki.
51
I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 36.
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doÂw, zajmujaÎca wysokie stanowiska na dworach katolickich monarchoÂw, szczegoÂlnie w dziedzinie finansoÂw52.
Byø to niewaÎtpliwie okres dobrej koniunktury dla ludnosÂci zÇydowskiej, ktoÂry przynioÂsø jej czasowe poczucie bezpieczenÂstwa.
Z drugiej jednak strony stosunkowo wysoki status majaÎtkowy, praktykowana przez nich lichwa53, wøasna, pieleÎgnowana przez lata kultura, jeÎzyk oraz odmienny sposoÂb zÇycia, czeÎsto zamknieÎty w ramach
wøasnej spoøecznosÂci54, powodowaøy narastajaÎcaÎ wobec nich nieufnosÂcÂ, a nawet i niecheÎcÂ, szczegoÂlnie biednych, katolickich mas spoøeczenÂstwa. Oczywiste jest, izÇ w rodzaÎcym sieÎ ponownie konflikcie nie
chodziøo tylko o kwestie religijne. Z pobiezÇnej nawet analizy wynika
wyrazÂnie, izÇ ludnosÂcÂ pochodzenia hebrajskiego stanowiøa mniejszosÂcÂ
nie tyle religijnaÎ, ile bardziej etnicznaÎ55, gdzie religia byøa tylko jednym z elementoÂw wyroÂzÇniajaÎcych teÎ grupeÎ od reszty spoøeczenÂstwa
PoÂøwyspu. I mozÇe w tym wøasÂnie tkwiøa przyczyna traktowania przez
monarchoÂw kwestii zÇydowskiej ± nie wyøaÎczajaÎc wyznawanej przez teÎ
grupeÎ religii ± w kategoriach politycznych.
52

J. B a l d e oÂ n B a r u q u e, El chivo expiatorio. JudõÂos, revueltas y vida cotidiana en la Edad Media, Valladolid 2000, s. 18; L. S u a r e z F e r n a n d e z, JudõÂos
espanÄoles en la Edad Media, s. 134-136.
53
Zob. M. T e d e s c h i, PoleÂmica y convivencia de las tres religiones, s. 30-36.
54
Postanowienia III Soboru LateranÂskiego (1179) zabraniaøy zÇydom mieszkacÂ
razem z chrzesÂcijanami. Zakaz ten ± przynajmniej w Hiszpanii ± nie zawsze byø jednak
przestrzegany. Istniaøy bowiem przypadki, kiedy to ± szczegoÂlnie w miastach ± ludnosÂcÂ
zÇydowska mieszaøa sieÎ z chrzesÂcijanÂskaÎ. Mimo to powstaøy dzielnice zÇydowskie, tzw.
juderõÂas. Na temat dzielnic zÇydowskich w wazÇniejszych miastach PoÂøwyspu pisze J. L.
Lacave (JuderõÂas y sinagogas espanÄolas, Madrid 1992). Na temat zwyczajoÂw i codziennego zÇycia zÇydoÂw w Hiszpanii w epoce sÂredniowiecza zob. praceÎ E. Cantera Montenegro Aspektos de la vida cotidiana de los judõÂos en la EspanÄa medieval (Madrid 1998).
55
Mario Tedeschi w ciekawej i ± wydaje sieÎ ± obiektywnej analizie poroÂwnawczej
(PoleÂmica y convivencia de las tres religiones, s. 23) trzech religii monoteistycznych,
wspoÂøistniejaÎcych ze sobaÎ na PoÂøwyspie Pirenejskim, zauwazÇa, izÇ zÇydzi ¹posiadali
wøasnaÎ tozÇsamosÂcÂ, odmiennaÎ koncepcjeÎ zÇycia i starozÇytnaÎ religieÎ ± chociazÇ monoteistycznaÎ, jak chrzesÂcijanÂska i muzuømanÂska ± co czyniøo z nich panÂstwo w panÂstwie.
W owym czasie nie do pomysÂlenia byøa koncepcja panÂstwa, ktoÂre nie daÎzÇyøoby do
samookresÂlenia sieÎ religijnego, ani religia, ktoÂra nie usiøowaøaby nawroÂcicÂ innowiercoÂw, tym bardziej jesÂli chodziøo o religieÎ tak wazÇnaÎ [...]. ZÇydzi nie byli wieÎc mniejszosÂciaÎ religijnaÎ, ale etnicznaÎ i stanowili swego rodzaju mikrospoøecznosÂcÂº.
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NiezalezÇnie jednak od sposobu podejsÂcia samych monarchoÂw do
tego problemu tak wieloraka odmiennosÂcÂ zaowocowaøa z czasem ±
mniej lub bardziej silnymi ± atakami na siedziby ludnosÂci zÇydowskiej.
WrogosÂcÂ ta zaczeÎøa przybieracÂ na sile od XIII w. i wzmagaøa sieÎ
szczegoÂlnie w okresach søabosÂci monarchii. Niestety, XIV w. przynioÂsø jeszcze wieÎksze nasilenie tych tendencji. Byøo to przyczynaÎ kolejnej, licznej emigracji zÇydowskiej z terenoÂw chrzesÂcijanÂskich w kierunku poÂønocnej Afryki i nieco blizÇszej Grenady, a wieÎc na obszary,
z ktoÂrych przeciezÇ nie tak dawno uciekali przed przesÂladowaniami ze
strony islamskich AlmorawidoÂw, a poÂzÂniej AlmohadoÂw56.

IZABELA KASTYLIJSKA I FERDYNAND ARAGONÂSKI
(REYES CATOÂLICOS)

W sercu kontynentu gøoÂwnymi aktorami sceny politycznej XIII
i XIV w. pozostaøo cesarstwo, papiestwo i kroÂlestwo Francji. Po
okresie bezkroÂlewia w latach 1256-1273 cesarze zaabsorbowani palaÎcymi sprawami wewnaÎtrzniemieckimi pozostawili na jakisÂ czas poza
obszarem swojego zainteresowania panÂstwa PoÂøwyspu Iberyjskiego.
Stolica Apostolska zajeÎta niepokojami za panowania papiezÇa Celestyna V, a poÂzÂniej Bonifacego VIII, roÂwniezÇ w mniejszym stopniu
interesowaøa sieÎ sprawami zewneÎtrznymi. JedenasÂcie lat po sÂmierci
Bonifacego VIII papiezÇem zostaø Klemens V, Francuz z pochodzenia,
biskup Bordeaux. Nie udaø sieÎ do Rzymu, ale pozostaø we Francji i po
kilku latach osiadø w Awinionie (1309), gdzie azÇ do 1377 r. rezydowacÂ
mieli kolejni papiezÇe ± Francuzi. Najgorsze jednak dopiero miaøo
nadejsÂcÂ. Po okresie awinionÂskim zachodnie chrzesÂcijanÂstwo zmuszone byøo przejsÂcÂ jeden z najtrudniejszych w historii papiestwa kryzys,
tzw. wielkaÎ schizmeÎ zachodniaÎ (1378-1417). W tym to okresie wøadzeÎ
w KosÂciele sprawowaøo dwoÂch, a od 1409 r. trzech papiezÇy57.
56
57

M. A. B e l B r a v o, Sefarad, s. 116-121.
Zob. D. O l s z e w s k i, Dzieje chrzesÂcijanÂstwa w zarysie, KrakoÂw 1996, s. 185.
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Wojna stuletnia mieÎdzy FrancjaÎ i AngliaÎ (1337-1453) przyniosøa
ogromne zniszczenia. TowarzyszaÎce dziaøaniom wojennym gøoÂd i epidemie dziesiaÎtkowaøy ludnosÂcÂ Europy SÂrodkowej i Zachodniej58.
Wyniszczone wojnaÎ stuletniaÎ kroÂlestwo Francji odzyskaøo swojaÎ
dawnaÎ poteÎgeÎ dopiero w poøowie XV w.
W 1410 r. w centralnej czeÎsÂci Europy byøo trzech cesarzy, dwoÂch
papiezÇy i dwoÂch kroÂloÂw Francji59. Chaos, jaki zapanowaø w tej czeÎsÂci
kontynentu, sprawiø, izÇ na obrzezÇach granic dotychczasowych mocarstw zaczeÎøy rodzicÂ sieÎ i rozwijacÂ nowe, poteÎzÇne kroÂlestwa. Wtedy
to wøasÂnie aktorami pierwszego planu sceny politycznej zostaøy: na
wschodzie ± Polska i Litwa, na zachodzie ± korona Kastylii60 i korona
Aragonii61.
MaøzÇenÂstwo Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda V AragonÂskiego
w 1469 r. oraz wygrana przez IzabeleÎ wojna o sukcesjeÎ na tronie
Kastylii ze zwolennikami jej krewnej Janiny la Beltraneja doprowa58

W samych Niemczech lata 1326-1400 to czas wybuchajaÎcych jedna za drugaÎ 32
epidemii. W nasteÎpnym stuleciu epidemie trwaøy nieprzerwanie przez 40 lat. NajgrozÂniejsza w skutkach byøa tzw. czarna zaraza, ktoÂra w latach 1348-1349 w takich krajach, jak
Wøochy, Francja, Anglia spowodowaøa sÂmiercÂ prawie 1/3 ludnosÂci. Zob. tamzÇe, s. 187.
59
Zob. N. D a v i e s, Europa. Rozprawa historyka z historiaÎ, KrakoÂw 1999, s. 432.
60 Â
Owczesne kroÂlestwo Kastylii rozciaÎgaøo sieÎ od poÂønocnego do poøudniowego
brzegu PoÂøwyspu Pirenejskiego i obejmowaøo wieÎkszaÎ czeÎsÂcÂ dzisiejszej Hiszpanii. Od
poøowy XIII w. borykaøo sieÎ z wewneÎtrznymi problemami, takimi jak spory o sukcesjeÎ,
rozøamy wsÂroÂd szlachty, kaprysy KortezoÂw oraz hermendades, czyli bractw tworzaÎcych
sieÎ w poszczegoÂlnych miastach monarchii.
61
Korona Aragonii nie ograniczaøa sieÎ do terytorium dzisiejszego hiszpanÂskiego
regionu Aragonia ze stolicaÎ w Saragossie. W jej skøad wchodziøy takzÇe ziemie dzisiejszej Katalonii, Walencji (od 1245), Majorki i Minorki (od 1349), Sycylii (od 1282),
Sardynii (od 1326), obejmujaÎce caøe dzisiejsze poøudniowe Wøochy kroÂlestwo Neapolu
(od 1443), a takzÇe ksieÎstwa Aten i Neopatrii (od 1379). W XV w. w granicach Aragonii
znajdowaøo sieÎ nie tylko najwieÎksze miasto Iberii (Barcelona), ale i najwieÎksze miasto
oÂwczesnej Europy (Neapol). DzieÎki dominacji Aragonii w tamtej czeÎsÂci Morza SÂroÂdziemnomorskiego powstaøa ciekawa, terytorialna struktura organizacyjna, obejmujaÎca BarceloneÎ, Palermo, Neapol i nawet ± przez pewien okres ± Ateny. UzÇywano tam
jeÎzyka katalonÂskiego, a szlachta cieszyøa sieÎ z dobrodziejstw liberalnych rzaÎdoÂw.
W 1287 r. szlachcie na mocy przywileju unii przyznano prawo do zbrojnego wysteÎpowania przeciwko monarsze, ktoÂry pogwaøciøby jej prawa. Podobne, chociazÇ nie takie
same przywileje miaøa w Europie jedynie szlachta polska. Zob. N. D a v i e s, Europa, s.
429-430.
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dziøy do unii politycznej dwoÂch najpoteÎzÇniejszych kroÂlestw PoÂøwyspu
Pirenejskiego: Kastylii i Aragonii. NiezalezÇne pozostaøy tylko trzy
kroÂlestwa: Nawarry, Portugalii oraz Grenady. Czasy Izabeli (1474-1504) i Ferdynanda (1469-1516) zawazÇyøy na losach Hiszpanii do
tego stopnia, izÇ ± jak pisze DomõÂnguez Ortiz62 ± dzieje narodu hiszpanÂskiego mozÇna podzielicÂ na te sprzed i te po okresie panowania
wspomnianych monarchoÂw. W tym to wøasÂnie czasie Hiszpania doszøa do szczytu swojej poteÎgi. Za rzaÎdoÂw Izabeli chrzesÂcijanÂskie kroÂlestwa Hiszpanii po wygranej wojnie z emiratem Grenady w latach
1481-1492 wyparøy ostatecznie siøy arabskie z terenu PoÂøwyspu.
W 1492 r. doszøo do wypeÎdzenia zÇydoÂw z Hiszpanii. RoÂwniezÇ
w 1492 r. Krzysztof Kolumb odkryø AmerykeÎ, otwierajaÎc przed HiszpaniaÎ nieznane ± jak dotaÎd ± mozÇliwosÂci dalszego rozwoju, rok poÂzÂniej zasÂ (1493) papiezÇ Aleksander VI wydaø bulleÎ demarkacyjnaÎ,
dzielaÎcaÎ odkryte laÎdy mieÎdzy HiszpanieÎ i PortugalieÎ.
Oboje maøzÇonkowie, Izabela Kastylijska i Ferdynand AragonÂski,
przed zawarciem maøzÇenÂstwa borykali sieÎ z podobnymi pod pewnym
wzgleÎdem problemami. Spokrewnieni ze sobaÎ, wyrosÂli w atmosferze
nieustajaÎcych roszczenÂ dynastycznych, dworskich intryg, sporoÂw
z niezadowolonaÎ szlachtaÎ. Trudno sieÎ wieÎc dziwicÂ, zÇe wspoÂlnaÎ politykeÎ dwoÂch niezalezÇnych koron ± Kastylii i Aragonii ± charakteryzowaøo przede wszystkim silne daÎzÇenie do wzmocnienia monarchii
w stosunku do innych podmiotoÂw wøadzy. Polityka ta nakierowana
byøa na zdobycie kontroli nad miastami oraz Kortezami, na ograniczenie niezdyscyplinowania wyzÇszych warstw szlachty oraz na specyficznych relacjach z KosÂcioøem katolickim63.
PrzechodzaÎc do kwestii beÎdaÎcych bezposÂrednio przedmiotem naszego zainteresowania, trzeba podkresÂlicÂ jednaÎ, istotnaÎ rzecz. Epoka
Izabeli Kastylijskiej byøa okresem, w ktoÂrym motywy polityczne i religijne ¹zrosøy sieÎº do tego stopnia, izÇ trudno je byøo odroÂzÇnicÂ. NalezÇy
pamieÎtacÂ, zÇe idea nowozÇytnego panÂstwa narodowego oraz samego
62

Zob. A. D o m õÂ n g u e z O r t i z, El antiguo reÂgimen: los Reyes catoÂlicos y los
Austrias, w: Historia de EspanÄa, ed. M. Artola, t. 3, Madrid 1988, s. 11.
63
Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 36.
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narodu, posiadajaÎcego swoje korzenie we wspoÂlnym jeÎzyku, religii,
kulturze oraz wspoÂlnocie interesoÂw, pojawiøa sieÎ dopiero okoøo
XVIII w. Przez døugi okres epoki zwanej sÂredniowieczem struktura
spoøeczna zbudowana byøa na bazie hierarchicznie poukøadanych,
personalnych kompromisoÂw i feudalnych zalezÇnosÂci. W okresie jednak, o ktoÂrym moÂwimy ± przynajmniej na terytorium Hiszpanii ±
struktura ta powoli odchodziøa w cienÂ. DaÎzÇenie do zjednoczenia oraz
do intensyfikacji wøasnych wpøywoÂw i posiadanej przez monarchoÂw
wøadzy pociaÎgaøo za sobaÎ wymoÂg wieÎkszej nizÇ dotaÎd spoÂjnosÂci i jednolitosÂci spoøecznej poddanych. W tym konteksÂcie wiara jawiøa sieÎ
nie tyle jako sprawa prywatna poszczegoÂlnych osoÂb, ile raczej jako
fundamentalny element jednoczaÎcy kazÇdego wierzaÎcego ze spoøecznosÂciaÎ zamieszkujaÎcaÎ PoÂøwysep Iberyjski; spoøecznosÂciaÎ beÎdaÎcaÎ mieszankaÎ roÂzÇnych narodoÂw, jeÎzykoÂw i kultur, ale w wieÎkszosÂci wyznajaÎcaÎ wiareÎ chrzesÂcijanÂskaÎ64. Trudno sieÎ wieÎc dziwicÂ, izÇ w tamtym
czasie kwestie religijne nie byøy monarchom obojeÎtne.
MajaÎc to wszystko na wzgleÎdzie, omawiany przez nas okres mozÇna byøoby kroÂtko scharakteryzowacÂ ± poczaÎtkowy etap monarchii
wyznaniowej. Specyfika hiszpanÂskiej ¹wersjiº takiej monarchii polegaøa na szeroko rozumianym interwencjonizmie religijnym, interwencjonizmie dokonujaÎcym sieÎ za przyzwoleniem papieskim65.
Polityce wzmacniania wøadzy kroÂlewskiej towarzyszyøa idea budowania jednosÂci narodu i tzw. limpieza de sangre, czyli idea czystosÂci
krwi. W tym tezÇ konteksÂcie nalezÇy postrzegacÂ i analizowacÂ wiele
poczynanÂ wøadcoÂw hiszpanÂskich tamtej epoki, m.in. politykeÎ wprowadzania jednosÂci religijnej wsÂroÂd mieszkanÂcoÂw monarchii. Polityka
ta zaciaÎzÇyøa zresztaÎ w okresie poÂzÂniejszym na przyjeÎtym modelu relacji panÂstwo±KosÂcioÂø, a takzÇe na ksztaøcie spoøeczenÂstwa epoki
baroku66.
Monarchowie nie mogli nie wspieracÂ KosÂcioøa postrzeganego jako instytucja stanowiaÎca fundament jednosÂci i samoidentyfikacji kroÂ64

Zob. tamzÇe, s. 38.
Zob. A. M a r t õÂ n e z B l a n c o, Derecho eclesiaÂstico del Estado, s. 261.
66
Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 38.
65
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lestwa, jednoczesÂnie jednak ± na tyle, na ile byøo to mozÇliwe ± starali
sieÎ kontrolowacÂ KosÂcioÂø i wykorzystywacÂ go na uzÇytek wøasnej polityki67. Punktem newralgicznym w tej grze okazaøa sieÎ kwestia wyboru biskupoÂw oraz obsadzania innych wysokich stanowisk kosÂcielnych. Z tego tezÇ powodu doszøo do døugiej batalii dyplomatycznej
pomieÎdzy monarchami hiszpanÂskimi a StolicaÎ ApostolskaÎ.
Od poøowy XV w. prawo wyboru biskupoÂw ± wczesÂniej zarezerwowane dla kapituøy katedralnej ± znajdowaøo sieÎ w gestii papiezÇa. W konteksÂcie wspomnianej wczesÂniej polityki wzmacniania
instytucji monarchii zrozumiaøe jest, dlaczego kroÂlowie hiszpanÂscy
sprzeciwiali sieÎ powierzaniu godnosÂci biskupich osobom z kreÎgoÂw
zwiaÎzanych z Rzymem, nie dziaøajaÎcych przeto w politycznym i ekonomicznym interesie Hiszpanii. Rzym uznawany byø na terenie
Kastylii i Aragonii jako stolica wøadzy duchowej. Postrzegany byø
jednak roÂwnoczesÂnie jako zewneÎtrzna siøa polityczna. Monarchowie hiszpanÂscy nie potrafili wieÎc pogodzicÂ sieÎ z tym, zÇe na bogatych
i poteÎzÇnych stolicach biskupich68 zasiadali nie-Hiszpanie, osoby, na
wyboÂr ktoÂrych wpøyw miaøa obca z politycznego punktu widzenia
poteÎga.
W wyniku døugotrwaøego procesu negocjacji ze StolicaÎ ApostolskaÎ kroÂlowie hiszpanÂscy zdobywali coraz wieÎkszy wpøyw na personalnaÎ obsadeÎ stolic biskupich. MocaÎ bulli Inocentego VIII Orthodoxiae fidei z 1486 r. monarcha otrzymaø prawo prezentacji kandydatoÂw
na biskupoÂw, ktoÂrzy mieli bycÂ poÂzÂniej zaakceptowani przez StoliceÎ
ApostolskaÎ. Prawo to odnosiøo sieÎ do terenoÂw Grenady, Wysp Kanaryjskich i Puerto Real. Za rzaÎdoÂw Karola I prawo prezentacji
przysøugujaÎce kroÂlowi oraz jego nasteÎpcom rozszerzono na teren
caøej Hiszpanii zgodnie z bullaÎ papiezÇa Hadriana VI z 1523 r.69 Przywileje udzielone hiszpanÂskim monarchom gwarantowaøy akceptacjeÎ
wysunieÎtych kandydatoÂw i ich kanoniczne ustanowienie. Od czasoÂw
67

Zob. tamzÇe, s. 36.
W tym okresie diecezja Toledo, zajmujaÎca prawie poøoweÎ terytorium kroÂlestwa Kastylii, byøa drugaÎ po Rzymie najbogatszaÎ diecezjaÎ oÂwczesnego sÂwiata chrzesÂcijanÂskiego. Zob. tamzÇe.
69
Zob. Q. A l d e a, Patronato real de EspanÄa, w: Diccionario de historia eclesiaÂstica de EspanÄa, dir. Q. Aldea, T. MatõÂn, J. Vives, t. 3, Madrid 1973, s. 1945-1947.
68
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Izabeli i Ferdynanda, z pewnymi wyjaÎtkami za panowania Karola V,
kandydaci musieli pochodzicÂ z Kastylii lub Aragonii, prowadzicÂ godne zÇycie, wywodzicÂ sieÎ ± jesÂli to mozÇliwe ± z klasy sÂredniej oraz
posiadacÂ umiejeÎtnosÂcÂ pisania i czytania70.
W konteksÂcie monarchistycznych daÎzÇenÂ do wzmocnienia wøadzy
kroÂlewskiej i zaprowadzenia jednosÂci polityczno-kulturowo-religijnej
nalezÇy rozpatrywacÂ takzÇe gøosÂnaÎ do dzisÂ kwestieÎ zÇydowskaÎ oraz samo
zagadnienie wygnania ludnosÂci zÇydowskiej z PoÂøwyspu Iberyjskiego71. Od 1480 r. podejmowane byøy decyzje ograniczajaÎce mozÇliwosÂci
wzajemnego kontaktu pomieÎdzy wyznawcami chrzesÂcijanÂstwa i judaizmu. Wprowadzono zakaz obejmowania pewnych urzeÎdoÂw przez
osoby pochodzenia hebrajskiego, a takzÇe starano sieÎ uniemozÇliwicÂ
osiedlanie sieÎ tych osoÂb wsÂroÂd rdzennej ludnosÂci wyznania katolickiego, tworzaÎc specjalne osiedla zÇydowskie. Decyzja o wysiedleniu
zapadøa najpierw dla terenu Andaluzji, a trzy lata poÂzÂniej, dekretem
z 31 marca 1492 r., dla terytorium caøego kroÂlestwa72. PozostacÂ mogli
tylko nawroÂceni na katolicyzm, tzw. conversos. Caøej reszcie dano
cztery miesieÎce na opuszczenie terytorium obu koron wraz z mieniem73. W tym czasie znacznie wzrosøa liczba conversos, z ktoÂrych
wielu w ukryciu nadal wyznawaøo judaizm.
LudnosÂcÂ muzuømanÂska zamieszkiwaøa gøoÂwnie terytorium dawnego emiratu Grenady. DuzÇe jej skupiska istniaøy takzÇe w Aragonii
i Walencji. Nie stanowiøa ona jednak duzÇego zagrozÇenia dla centralizujaÎcej sieÎ wøadzy kroÂlewskiej. Po podpisanym akcie kapitulacji
w Santa Fe muzuømanie nie posiadali juzÇ wøasÂciwie wpøywu na toczaÎce sieÎ na PoÂøwyspie zÇycie religijne i kulturalne. W ramach programu unifikacji religijnej spoøeczenÂstwa roÂwniezÇ i oni poddani zostali
70

Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho
eclesiaÂstico, s. 37.
71
W 1290 r. zÇydzi zostali wypeÎdzeni z Anglii, a w 1306 r. z Francji.
72
Trzyletnie opoÂzÂnienie w stosunku do Andaluzji tøumaczy sieÎ tym, zÇe kroÂlowie
przed podjeÎciem tak radykalnych krokoÂw wzgleÎdem ludnosÂci zÇydowskiej chcieli zakonÂczycÂ wojneÎ przeciwko Grenadzie.
73
CiekawostkaÎ jest fakt, izÇ wielu sposÂroÂd tych, ktoÂrzy zdecydowali sieÎ na emigracjeÎ, udaøo sieÎ m.in. do Smyrny i Stambuøu, skaÎd suøtan wysøaø po nich swoje okreÎty.
Zob. N. D a v i e s, Europa, s. 492.
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mniejszym lub wieÎkszym naciskom. W wyniku fiaska perswazji kroÂlowie zdecydowali sieÎ na bardziej drastyczne kroki. Na mocy dekretu
z 1502 r. muzuømanie rezydujaÎcy na terenach nalezÇaÎcych do korony
aragonÂskiej zmuszeni zostali do jej opuszczenia lub ochrzczenia sieÎ
w wierze katolickiej. W 1525 r. podobny los spotkaø ludnosÂcÂ muzuømanÂskaÎ z terenu Kastylii. OproÂcz roÂzÇnosÂci religii i oczywistych trudnosÂci z integracjaÎ jako powoÂd wygnania w wypadku ludnosÂci muzuømanÂskiej podawano takzÇe waÎtpliwaÎ lojalnosÂcÂ politycznaÎ i mozÇliwe
powiaÎzania z wrogimi w tym czasie panÂstwami islamskimi. W wyniku
prowadzonej polityki wielu muzuømanoÂw wyemigrowaøo do poÂønocnej Afryki. Ci, ktoÂrzy pozostali, stworzyli grupeÎ waÎtpliwych neofitoÂw,
zwanych moriscos. W duzÇej liczbie pozostali takzÇe muzuømanÂscy
chøopi, zamieszkujaÎcy ziemie Aragonii, tzw. mudejares. Ci ostatni,
beÎdaÎc zÂroÂdøem znacznych korzysÂci materialnych pøynaÎcych z uprawianej przez nich roli, byli chronieni przez szlachteÎ, gøoÂwnego posiadacza ziemi74.
Pojawienie sieÎ tzw. conversos oraz moriscos zbiegøo sieÎ w czasie
z awansem spoøecznym hiszpanÂskiej szlachty. Polegaø on przede
wszystkim na wzrosÂcie zamozÇnosÂci szlachty ± rycerstwa i arystokracji,
a co za tym idzie na wzmocnieniu pozycji tej klasy spoøecznej wewnaÎtrz samej monarchii.
W tym samym czasie, tj. od poøowy XV w., coraz wieÎkszego
znaczenia nabieraøa takzÇe, wspomniana juzÇ tutaj, idea ¹czystosÂci
krwiº (limpieza de sangre). NawiaÎzywaøa ona do ideaøoÂw germanÂskich WizygotoÂw, majaÎcych stanowicÂ fundament rosnaÎcego w poteÎgeÎ
kroÂlestwa. Byøa to idea tzw. dawnych chrzesÂcijan i osadnikoÂw, sugerujaÎca pewnego rodzaju wyzÇszosÂcÂ tychzÇe nad ¹napøywowaÎº ludnosÂciaÎ
zÇydowskaÎ i muzuømanÂskaÎ. W ten to sposoÂb wrogosÂcÂ do wspomnianych dwoÂch grup ludnosÂci, budowana na przesøankach spoøecznych
i pseudoreligijnych, zupeønie zmieniøa swoÂj charakter. Powstaøa nieznana w sÂredniowieczu wrogosÂcÂ na podøozÇu etnicznym, powodowana
74

Mudejares pozostali w Hiszpanii azÇ do 1609 r., kiedy to ± za rzaÎdoÂw Filipa III ±
nastaÎpiøo caøkowite wygnanie ludnosÂci muzuømanÂskiej. Fakt ten spowodowaø wielkie
straty w oÂwczesnej gospodarce. Zob. I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a
de la C a l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 38-39.
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pobudkami ± powiedzielibysÂmy dzisiaj ± ¹rasowymiº, gdzie roÂzÇnosÂcÂ
religii stanowiøa jeden z elementoÂw odmiennosÂci etnicznej75.
Od poczaÎtku XV w. uniwersytety, a takzÇe niektoÂre inne instytucje
zaczeÎøy wymagacÂ od pracownikoÂw potwierdzenia czystosÂci krwi, pozbawiajaÎc w ten sposoÂb osoby pochodzenia zÇydowskiego lub arabskiego mozÇliwosÂci pracy. W 1484 r. inkwizycja uznaøa, zÇe potomkowie
osoÂb skazanych za kultywowanie judaizmu lub islamu nie mogaÎ sprawowacÂ funkcji publicznych76. NiezalezÇnie od tych zabiegoÂw to wøasÂnie
w XV w. pokazÂnaÎ czeÎsÂcÂ stanowisk w KosÂciele i w panÂstwie posiadøa
grupa conversos ± rody GuzmanoÂw, MendozoÂw i EnriquezoÂw77.
W caøym tym konteksÂcie historycznym nalezÇaøoby takzÇe wspomniecÂ o jednej z trudniejszych kwestii, a mianowicie inkwizycji hiszpanÂskiej78. PomijajaÎc trybunaøy, ktoÂre pojawiøy sieÎ wczesÂniej w kroÂlestwie Aragonii79, przyjmuje sieÎ, izÇ fenomen hiszpanÂskiej wersji inkwizycji rozpoczaÎø swoje istnienie za czasoÂw kroÂlewskiej pary Ferdynanda i Izabeli. Ferdynand zabiegaø u papiezÇa o zgodeÎ na utworzenie
inkwizycji przede wszystkim w celu wykrycia faøszywych conversos,
ktoÂrzy formalnie przyjeÎli chrzest w wierze katolickiej, ale w ukryciu
pozostawali nadal przy judaizmie. BullaÎ z 1 listopada 1478 r. Sykstus
IV wyraziø zgodeÎ na kroÂlewskie sugestie, nadajaÎc roÂwnoczesÂnie monarchom hiszpanÂskim prawo nominacji inkwizytoroÂw i tworzenia trybunaøoÂw. W ten sposoÂb inkwizycja hiszpanÂska staøa sieÎ instytucjaÎ
panÂstwowo-kosÂcielnaÎ, w ramach ktoÂrej inkwizytorzy, czerpiaÎcy swoÂj
autorytet od papiezÇa, wypeøniali swoje zadania pod skrzydøami i zgodnie z wolaÎ wøadcoÂw sÂwieckich80. W 1483 r. Ferdynand i Izabela po75

Zob. G. R y sÂ, Inkwizycja, KrakoÂw 2001, s. 82; zob. takzÇe: N. D a v i e s, Europa,
s. 492; I. C. I b aÂ n, L. P r i e t o S a n c h õÂ s, A. M o t i l l a de la C a l e, Derecho eclesiaÂstico, s. 38-39.
76
T. M i ø k o w s k i, P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 125.
77
Zob. N. D a v i e s, Europa, s. 430.
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Swiadomie pominaÎøem w artykule zagadnienie inkwizycji w ogoÂle i zajaÎøem sieÎ
wyøaÎcznie kroÂtkim omoÂwieniem tej instytucji na terenie PoÂøwyspu Iberyjskiego.
79
W kroÂlestwie Aragonii jeszcze przed bullaÎ Sykstusa IV istniaøy trybunaøy inkwizycyjne. Ich dziaøalnosÂcÂ ± w poroÂwnaniu z liczbaÎ procesoÂw przeprowadzanych
przez inkwizycjeÎ w okresie po 1478 r. ± byøa jednak znikoma i nie dotyczyøa faøszywych
nawroÂcenÂ.
80
Zob. R. F i s c h e r - W o l l p e r t, Leksykon papiezÇy, KrakoÂw 1990, s. 265-266.
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woøali do zÇycia RadeÎ NajwyzÇszej i Generalnej Inkwizycji (Consejo de
la Suprema y General InquisicioÂn), co przeksztaøciøo ostatecznie inkwizycjeÎ w instytucjeÎ kroÂlewskaÎ. Rada ta byøa jednym z ministerstw
kroÂlestwa obok rady panÂstwa, finansoÂw, Kastylii i rady Aragonii.
Conversos stanowili gøoÂwny przedmiot zainteresowania inkwizycji
w Hiszpanii szczegoÂlnie w dwoÂch okresach: od 1481 do 1530 oraz
od 1650 do 172081. Kiedy w 1492 r., w obawie o wøasne zÇycie, wielu
muzuømanoÂw przeszøo na chrzesÂcijanÂstwo, poczynania inkwizycji dotkneÎøy takzÇe ich. Od 1542 r. instytucjeÎ teÎ wykorzystywano roÂwniezÇ do
zwalczania protestantoÂw82.

ZAMIAST ZAKONÂCZENIA

Kultura sÂredniowiecznej Hiszpanii stanowi obraz jedyny w swoim
rodzaju. W ciekawej mozaice ludzi, jeÎzykoÂw i religii spotykamy takie
postacie, jak Samuel Halevi, gøoÂwny poborca podatkoÂw hiszpanÂskiego kroÂla Piotra Okrutnego, mecenas sztuki. Mimo wysokiego stanowiska zostaø zameÎczony na rozkaz kroÂla w 1361 r. Neofita Pablo de
Santa MarõÂa (wczesÂniej Salomon Halevi, zm. okoøo 1435 r.) najpierw
byø dyplomataÎ, potem biskupem Burgos. Z dzisiejszego punktu widzenia niezrozumiaøe mozÇe wydawacÂ sieÎ, izÇ mimo swego pochodzenia daø sieÎ poznacÂ jako antysemita83. InnaÎ zagadkowaÎ postaciaÎ byø
franciszkanin Francisco JimeÂnez de Cisneros, najpierw spowiednik
kroÂlowej, poÂzÂniej arcybiskup Toledo (1495), a w konÂcu regent Kastylii. DzieÎki posiadanej wøadzy przeprowadziø szereg reform, najpierw wsÂroÂd kleru zakonnego, poÂzÂniej takzÇe diecezjalnego. ZasøynaÎø
z pobozÇnosÂci i otwarcia na nowe praÎdy w KosÂciele (Erazm z Rotterdamu, Savonarola, sÂw. Katarzyna ze Sieny). Patronowaø budowie
nowego uniwersytetu w AlcalaÂ de Henares, na ktoÂrym kierowaø
81
82
83

Zob. G. R y sÂ, Inkwizycja, s. 84-85.
Zob. R. F i s c h e r - W o l l p e r t, Leksykon papiezÇy, s. 266.
Zob. N. D a v i e s, Europa, s. 430.
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m.in. pracami nad wydaniem Biblii w czterech jeÎzykach (Biblia PolõÂglota Complutense). JednoczesÂnie ten sam czøowiek byø zwolennikiem bardzo rygorystycznej polityki wobec zÇydoÂw i moryskoÂw (nawroÂcenie lub wygnanie). Finansowaø takzÇe i dowodziø osobisÂcie krucjatami w Afryce PoÂønocnej84.
ZagøeÎbiajaÎc sieÎ coraz bardziej w labirynt wydarzenÂ i osoÂb, trudno
nieraz odwazÇycÂ sieÎ na wyciaÎganie jednoznacznych wnioskoÂw czy
stwierdzenÂ, wysuwanych zawsze z perspektywy odmiennej kultury
i innego czasu. Z dosÂwiadczenia wiemy, izÇ zroÂzÇnicowana rzeczywistosÂcÂ ± z jakaÎ w tym wypadku niewaÎtpliwie mamy do czynienia ±
wymyka sieÎ nieraz systematyzujaÎcym, ale i w pewien sposoÂb uogoÂlniajaÎcym tezom. ZresztaÎ w wypadku tak bogatej roÂzÇnorodnosÂci cywilizacyjnej prawie zawsze znajdaÎ sieÎ argumenty na poparcie tezy
przeciwnej. Wydaje sieÎ wieÎc, izÇ w tym momencie musi wystarczycÂ
nam nasteÎpujaÎce stwierdzenie: podobnie jak w hiszpanÂskiej architekturze ± peønej wspoÂøistniejaÎcych obok siebie elementoÂw stylu romanÂskiego, gotyckiego i orientalnej ornamentyki ± tak i w historycznym
procesie jednoczenia sieÎ kraju zwanego dzisiaj HiszpaniaÎ peøno jest
wspoÂøistniejaÎcych, chocÂ nieraz tak roÂzÇnych od siebie, na pierwszy rzut
oka niepasujaÎcych do siebie elementoÂw; elementoÂw, ktoÂre mimo
wszystko stanowiaÎ jednaÎ caøosÂcÂ.
84

T. M i ø k o w s k i, P. M a c h c e w i c z, Historia Hiszpanii, s. 122.

