


TADEUSZ MANTEUFFEL

Piotr syn Jana O livi — święty czy herezjarcha

Dwie są 'drogi kształtow ania się ideologii. Jedna będąca rezultatem  
doświadczeń, przeżyć i przem yśleń .działacza. D ruga w ypływ ająca z egze- 
gezy wypowiedzi autorytetów , związana n iekiedy z dociekaniam i na
tu ry  eschatologicznej. P ierw sza jest typow a d la  łudzi czynu, dyuga sta je  
się udziałem  teoretyków . A chociaż ci osta tn i n ie  d o ró w n u ją - często 
pierw szym  w  realizow aniu głoszonych przez siebie zasad, to  jednak do 
ich pom ocy ucieka się każdy now y k ierunek  ideologiczny z chw ilą .przy
stępow ania do' kodyfikacji swego światopoglądu.

W rozw oju ideologii franciszkańskiej przedstaw icielem  tej d rug iej 
drogi by ł P io tr  syn  Jana  Olivi. Urodzony w  Sérignan  koło Béziers 
.w końcu 1248 lub  na początku 1249 roku, już jako 12-Ietni chłopiec 
.znalazł się w szeregach m inory tów  prow incji prow ansalskiej. A że w y
różniał się w yjątkow ym i zdolnościami, w ładze zgrom adzenia skierow ały 
go w roku  1261 na studia do Paryża i .

Nie znam y szczegółów .pobytu P io tra  w  ty m  mieście. M ożemy jednak  
przypuszczać, że tra fił do tam tejszego collegium  zakonnego i obracał się, 
jeśli nie wyłącznie to  przew ażnie, w  środow isku członków swego' zgro
m adzenia. Odgryw ali w  nim  wówczas 'poważną ro lę uczniowie św. Bo
naw entury . W śród nich  w yróżniali się Jan  Peckham , M ateusz z A qua- 
sparta , W ilhelm  z la  M are i W ilhelm  z Falgar. Z Janem  Pećkham em  
P io tr był naw et ścdiśiej związany, uw ażał się bowiem  za jego ucznia 2.

Środowisko franciszkańskie w  P aryżu  było· podówczas w strząsane 
rozm aitym i sporam i. N iedaw ne w ystąpienie W ilhelm a z St. Am our 
(1255) przeciwko· obłudzie pseudo-ubogich zakonów żebrzących, sform uło
w ane w  jego pam flecie „De periculis novissim orum  tem porum ”, wciąż 
jeszcze rozpalało· nam iętności. A chociaż papież A leksander IV potępił 
dziełko W ilhelm a, to  jednak  zaniepokojony w ysuniętym  przezeń ubocznie 
zarzutem  o szerzeniu się wśród m inory tów  joachim izm u 3 zm usił do· re 
zygnacji z zajm owanego stanow iska (lu ty  1256) ówczesnego generała 
zakonu, Jana  z P a rm y 4, pom awianego chyba niesłusznie o· autorstw o 
kom entarza dla Ewangelii w ieczystej Joachima, z Fiore. W praw dzie 
w  związku z powyższą spraw ą główni w yznaw cy joachim izm u ponieśli 
k a rę  i m usieli opuścić Paryż, nie przypuszczam  jednak, aby  te  rep resje

1 Fr. E h r  le , Petrus Johannis Olivi, sein Leben und seine Schriften, „Archiv 
für Literatur- und Kirchengeschichte de'S Mittelalteirs” t. III, Berlin 1887, s. 410.

2 Tamże, s. 413. L. D o u i e, Archbishop Pecham, Oxford 1952, s. 9.
3 Secundum signum est, quod illa doctrina, quae praedicabitur tempore Anti- 

christi, videlicet Evangelium Aeternum, Parisius, ubi viget sacre [Scripturae 
studium, i am publice posita fuit ad explicandum anno Domini 1254 unde certum  
est, quod iam praedicaretur, nisi esset aliud, quod iam detineret. Magistri Guil- 
lemi de Santo Amore... Opera Omnia, Constantiae 16?2, s. 38.

4 P. F e r e t ,  La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célébrer 
t. II, Paris 1895, s. 96.
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mogły radykaln ie  zaham ować toczące się n a  te n  tem at rozm owy i dy
skusje.

Dla pełnego obrazu  nastro jów  panu jących  w  parysk im  środowisku 
franciszkańskim  należy dodać, że uczniowie Bonaw entury, trzym ając się 
konserw atyw nie poglądów  augustynizm u, w  toczącym  się podówczas 
sporze Oi A rystotelesa, zajęli stanowisko· zdecydowanie wrogie wobec 
jego filozofii-. Ton prow adzonych w  związku z tym  dyskusji zaostrzało 
jeszcze to, że ryw alizu jący  'z m in o ry tam i. zakon kaznodziejski opowie
dział się przez usta  Tomasza z Akw inu, jednego z najw ybitn iejszych 
swoich przedstaw icieli, za nauką  znakomitego' S tag iry ty .

Nie w iem y jaki przebieg m iały  stud ia  'Piotra. Biorąc jednakże pod 
uwagę ostrą  k ry tykę  w ykształcenia członków zgrom adzeń żebrzących, 
w yszłą spod p ió ra  Rogera Bacona 3, k tó ry  oburzał się na  'pomijanie przez 
słuchaczy zakonnych s tud ium  filozoficznego’, m ożem y założyć, że mimo 
■młodego w ieku '(12— 13 lat) skierowano· P io tra  w prost na w ydział teo
logiczny z pom inięciem  w ydziału sztuk w yzw olonych. Na podstaw ie 
zaś ogólnej znajomości b iegu studiów  na  tym  w ydziale <w X III w. bę
dziem y m ogli odtw orzyć jego· przypuszczalne zajęcia w  P aryżu . Tak 
więc m usiał P io tr  studiow ać lat sześć, pośw ięcając p ierw sze czterolecie 
lek tu rze i egzegezie Biblii, następne zaś dwulecie in te rp re tac ji sentencyj 
P io tra  Loimlbarda, będących ogólnie p rzy ję tym  podówczas poclręcznikiem 
teologii. Te sześcioletnie studia upow ażniały go· do uzyskania stopnia 
bakałarza 6, k tó ry  — jak  wiadomo z jego· życiorysu — isto tn ie  posiadał 7. 
Jako  bakałarz, zgodnie z obow iązującym i przepisam i, uzyskał P io tr p ra 
wo prow adzenia zajęć z zakresu egzegezy Biblii i korzystania z ty tu łu  
baccalaureus biblicus. Liczył podówczas zaledwie 18— 19 la t, by ł więc 
znacznie m łodszy od innych  współczesnych m u  bakałarzy . Zajęcia po
wyższe prow adził przez trz y  lata. A kiedy nabył już praw o do wyższego· 
ty tu łu , baccalaureus sententiarius, i mógł przystąp ić  do· in te rp re tac ji 
sen tencyj P io tra  Lom barda, na  polecenie władz zakonnych mimo zdol
ności predestynujących  go do k a rie ry  uniw ersyteckiej opuścił Paryż, 
aby objąć stanow isko lek to ra  w  jednym  z klasztorów  swej m acierzystej 
prow incji. Źródła nie w y jaśn ia ją  m otyw ów  powyższej decyzji. Być może 
•zdolny bakałarz  naraz ił się  czymś sw oim  zwierzchnikom.

Z okresem  jego· paryskiego  pobytu  oraz w  związku z obowiązkam i

5 Et hoc maxime a mari Anglicano usque ad fines Christianitatis, et praecipue 
ultra regnum Franciae, ita quod in Aquitania, et Provincia, et Hispania, Italia, 
Alemania, et Hungaria, Dacia, et ubique, recipiuntur ad ordines, passim a decimo 
anno usque ad vicesimum, qui nihil dignum possunt scire propter aetatem, simul 
cum hoc quod causae errorum humanorum praedictae tenent eos; et ideo nihil 
sciunt, quum ordines intrant, quod valeat theologie. Unde plura millia intrant 
qui nesciunt legere Psalterium nec Donatum; sed statvm post professionem po
nuntur ad studium theologiae. Et a principio ordinis, scilicet a tempore quo primo 
floruit studium in ordinibus, primi studentes fuerunt tales, sicut posteriores. Et 
dederunt se illi studio theologiae, quod omnem sapientiam desiderat humanam. 
Et ideo oportuit quod non proficerent ullo modo, praecipue cum non procurave
runt se instrui ab aliis in philosophia, postquam ingressi sunt. Et maxime quia 
praesumpserunt in ordinibus investigare philosophiam per se sine doctore; ita quod 
facti sunt magistri in theologia et philosophia antequam fuerunt discipuli; et ideo 
regnat apud eos error infinitus, licet non appareat propter causas certas, Deo 
permittente et diabole procurante. Fr. Roger! B a c o n ,  Opera quaedam hactenus 
inedita, ed. J. S. B r e w e r ,  London 1859, is. 426. Dziękuję mgr. Pot'kowskiemu za 
zwrócenie uwagi na wyżej zacytowany ustęp.

6 P. F e r e t, op. cit. t. II, s. 45.
7 Fr. E h r 1 e, oip. oit., 'S. 412.
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dydaktycznym i, 'które m usiał spełniać w  datach 1268— 1270, wiąże się 
.zapewne sporo jego p rac  poświęconych egzegezie różnych ksiąg biblij
nych. Byłyby to  więc- bądź teksty  przygotow anych w ykładów , bądź też 
m ateria ły  związane z dalszą zam ierzoną k a rie rą  uniw ersytecką. Teksty 
te  w yszły  .spod pióra w praw dzie 'wysoce uzdolnionego, ale bardzo· jeszcze 
młodego (20—22 lata) teologa. M yślę,że ten  w zgląd pow inien być b rany  
pod uwagę p rzy  ocenie ich treści.

M łody teolog n ie  zaw ahał się mimo to przed  podjęciem  dyskusji 
z ta k  znam ienitym  au tory tetem , jakim  był członek zakonu kaznodziej
skiego, Tomasz z A k w in u 8. Zaatakow ał m ianow icie jego in terp re tac ję  
nakazu  ubóstwa, dopuszczającą posiadanie przez zakony żebrzące dóbr 
m ateria lnych  in  com m uni. P io tr  uznał tak ie  stanow isko za sprzeczne 
z zasadą dobrowolnego ubóstw a i zdeklarow ał się jako· zwolennik rygo
rystycznego pojm ow ania tego nakazu. W szczególności zwalczał pogląd 
Tomasza, k tó ry  odm aw iał dobrowolnem u ubóstw u cech doskonałości, 
a  w idział w  nim  jedynie drogę wiodącą do  tego celu. Pow oływ ał się 
w  związku z tym  na znany tek st ew angelii M ateusza (λ ιΧ , 21) dowo
dząc, że C hrystus w ysuw ał n a  czoło przede w szystkim  cnotę dobrow olne
go ubóstw a 9.

N ie wiemy, kiedy to  w ystąpienie P io tra  miało miejsce, czy w  końco
w ym  okresie jego pobytu w  P aryżu , czy też  już po przeniesieniu się do 
P row ansji. L ite ra tu ra  przedm iotu  ogranicza się do w ysunięcia hipotezy, 
że nastąp iło  to w  każdym  razie jeszcze za życia Tomasza, tzn. przed 
7 m arca  1274 10. Osobiście skłonny jestem  przypuszczać, że do zaatako
w ania Tomasza doszło jeszcze w  Paryżu  i że to  w łaśn ie  przyczyniło się 
do· złam ania k a rie ry  uniw ersyteckiej P io tra.

Jako  lektor, nauczający  zapewne w  N arbonne, dał się P io tr poznać 
ze swych poglądów  now atorskich w  dziedzinie teologii. Odbiegały one 
znacznie od ru ty n y  starszych  odeń w iekiem  nauczycieli zakonnych. Dzię
ki tem u zyskał sobie w ielką popularność w śród słuchaczy i spory  k rąg  
oddanych uczniów. P rzejęli oni od m istrza zarówno koncepcje teologicz
ne, jak  zwłaszcza jego in te rp re tac ję  franciszkańskiego nakazu ubóstwa. 
In te lek tua lny  w pływ  P io tra  da ł się w  pełni ocenić znacznie później, 
kiedy to  w  sporach toczonych w  łonie zakonu franciszkańskiego przed
staw iciele sp iry tuałów  prow incji prow ansalskiej zabłysnęli erudycją 
i teoretycznym  opanow aniem  przedm iotu  d y s k u s ji11.

Niepowodzenie, jakim  była konieczność opuszczenia Paryża, zostało 
powetowane Piotrow i przez popularność zdobytą w  charakterze obrońcy 
franciszkańskiej idei ubóstw a oraz przez uznanie konfra trów  dla śm ia
łego przeciw staw ienia się stanow isku zajętem u w  te j spraw ie przez ry 
w alizujący z franciszkanam i zakon kaznodziejski. Jako w ybitny  znaw
ca dyskutow anego zagadnienia został p rze to  w  charakterze rzeczoznawcy 
w 1279 roku  sk ierow any do Rzym u przez sw e zgrom adzenie dla wzięcia 
udziału w  pracach  kom isji przygotow ującej m ateria ł d la  papieża Miko
łaja  III w  spraw ie ostatecznej in te rp re tac ji franciszkańskiego· nakazu 
ubóstw a 12. W toczącej się w  związku z tym  dyskusji n a  tem at pojm o

8 P. K. B a l t h a s a r ,  Geschichte des Armutsstreites im Franziskanerorden 
bis zum Konzil von Vienne, Münster im/'W 1911, s. 157.

9 Fr. E h r l e ,  op. cit., β. 517—523.
10 K. B a l t h a s a r ,  op. cit., s. 157.
11 Tamże, s. 169—170.
12 Fr. E h r l  e, op. cit., s. 415.
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wania usus pauper, tzn. niezbędnego dla zachowania życia posługiwania 
się przedm iotam i codziennego 'użytku, zajął P io tr stanowisko sk ra jne  13. 
Został też n a  skutek  tego· uznany przez radykalnych  obrońców idei 
franciszkańskiej za duchowego przyw ódcę i w łączył się w  ostry  spór 
roznam iętn iający  podówczas m inorytów  prow incji prow ansalskiej.

Aktywność P io tra  obok zwolenników przysporzyła m u jednak rów 
nież niechętnych. Już w  1278 roku  oskarżono go p rzed  generałem  zako
n u  o nieprawom yślność. Zarzucono· m u m ianowicie błędne przypisyw a
nie Najśw iętszej M arii P ann ie  ceCh boskich. O skarżenie to stało· się 
naw et przedm iotem  dochodzenia, k tó re  'Wykazało, że niektóre pism a Pio
tra  zaw ierają isto tn ie podobne poglądy. Poprzestano jednak  na  razie na 
spalen iu  inkrym inow anych dzieł, a wobec w ycofania się au tora z zaj
m owanego stanow iska uznano· spraw ę za w yczerpaną 14 Przem aw ia za 
tym  delegowanie P io tra  w charakterze rzeczoznawcy w następnym  roku 
do Rzymu.

Jednak  w  parę  la t później władze zakonne zaniepokojone w zrasta
jącą popularnością P io tra  w śród  radykalnego· odłam u m inorytów  posta
now iły ponownie zbadać jego praw ow ierność. Zdecydowano przeto tw ór
czość pisarską młodego· lek to ra  poddać ocenie kom isji złożonej z pięciu 
doktorów i dwóch bakałarzy  teologii un iw ersy te tu  paryskiego. Kom isja 
ta  wypowiedziała w  roku  1282 opinię uznając, że znaczna część przed
staw ionych jej do· w glądu  rękopisów  zaw iera istotnie zw roty  budzące 
zastrzeżenia 'lub naw et w ręcz tchnące herezją  m. Z arzuty  te  dotyczyły 
tym  razem  zarówno kw estii teologicznych, jak  w yjaśn ien ia  isto ty  usus 
pauper. W swojej obronie P io tr dowodził, że w  inkrym inow anych pis
m ach trzym ał się, jeśli chodzi o rozum ienie franciszkańskiego nakazu  
ubóstwa, w ykładni ustalonej w  bu lli M ikołaja III E xiit qui s e m in a t16. 
Natom iast w  stosunku do innych  zarzutów  okazał chęć podporządkow a
nia się wskazaniom  przełożonych. U chronił się przeto w  ten  sposób od 
potępienia na kap itu le  w  S trasburgu.

Dochodzenie n ie  zastało jednak definityw nie zam knięte, blisko bo
wiem  dw uletni wakans na stanow isku generała z a k o n u 17 spowodował 
tylko· jego chwilowe zawieszenie. Dopiero więc, k iedy  w  roku  1285 do
konano w yboru następcy, spraw a P io tra  otrzym ała dalszy  bieg. P o trak 
towano go tym  razem  jako przyw ódcę „dziwacznej sek ty” oraz insp ira
to ra  rozłam u i w ie lu  z tym  związanych błędów  —  caput superstitiose  
secte et divisionis et p lurium  errorum  18.

Świadczy to Chyba o tym , że przeidmiotem a taku  były  n ie  tylko· po
glądy teologiczne, ale w  dalszym  ciągu rów nież rozum ienie franciszkań
skiego nakazu ubóstw a. M ożna też wnosić n a  podstaw ie powyższego 
sform ułow ania o· w yodrębnieniu się w  zakonnej prow incji p row ansal
skiej odłam u spirytuałów , k tórego  P io tr  s ta ł się naczelnym  ideologiem.

13 Tamże, s. 510: Ire °nim calciatus aut eques aut multa paria vestimentorum  
seu mutariorum ad proprios usus habere sunt precise contra evangelicum votum, 
preterquam in casu manifeste necessitatis aut utilitatis.

14 P. F e r e t ,  op. cit. t. II, s. 100.
15 Tamże, ,s. 100. ’
16 Tamże, s. 102.
17 Fr. E h r l e ,  ap. cit., s. 428.
18 Fr. E h r l e ,  Zur Vorgeschichte des Concïls von Vienne, „Archiv für Litera

tur- und Kirchengeschichte des Mittelalters” t. III, Berlin 1887, s. 14.
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Być może, że już w tedy  w jego twórczości zaczęły się u jaw niać w pływ y 
Joachim a z Fiore 19.

Zgon generała zakonu, k tó ry  m iał ostatecznie przesądzić spraw ę w y
suniętego oskarżenia, raz  jeszcze spowodował zawieszenie dochodzeń 20. 
Pow rócono do nich idopiero n a  kapitu le zwołanej w  1287 roku  do M ont
pellier, po wyborze generałem  M ateusza z A quasparta. Znał on P iotra 
z czasów jego studiów  paryskich. Była to niew ątpliw ie okoliczność po
m yślna dla oskarżonego. Zapewne też dzięki tem u  skończyło się na  jego 
przeniesieniu z prow incji prow ansalskiej, roznam iętnionej w ystąpienia
m i spirytuałów , do Florencji n a  stanow isko lek to ra  w tam tejszej szkole 
zakonnej.

W czasie krótkiego pobytu  w  tym  m ieście (1287— 1290) zyskał P io tr 
sobie nowe grono· uczniów, w śród  k tó rych  znalazł się znany z później
szych w ystąpień U bertino da Casaile21. Jego w pływ  m usiał być tam  
wielki, skoro znacznie później w  czasie dyskusji przedsoborowyoh w  la
tach 1309— 1312 wiązano z osobą P io tra  pow stanie grupy sp iry tuałów  
w  Toskanii 22.

Pow rót P io tra  do· F rancji zmobilizował przeciwko· niem u daw nych 
przeciw ników . Odżyły zapomniane, zdawać by się mogło, oskarżenia. 
W ystąpiono z n im i na  k ap itu le  generalnej odbyw ającej się w roku  1292 
w Paryżu.

Tym  razem  zaatakow any P io tr wycofał się jak  najbardziej oficjalnie 
z głoszonej przez siebie in te rp re tac ji usus p a u p e r23. Musi to· budzić 
Zdziwienie, a wobec równoczesnego ukaran ia  w ielu jego uczniów można 
postawić pytanie, czy w  tym  akcie należy dopatryw ać się przejaw u sła
bości, czy też przeciw nie chęci zachowania za wszelką cenę zgody z ofi
cja lnym  kościołem. Jedno jest pewne, że mimo ponaw ianych zarzutów  
herezji ze s tro n y  sw ych przeciw ników  P io tr  zakończył życie 14 m arca 
1298 pogodzony z kościołem  i otoczony głęboką czcią przez swych w y
znawców, k tó rzy  trak tow ali go· niem al jak  świętego.

Z chwilą zgonu P io tra  jego 'wypowiedzi i pism a zarówno nie atako
w ane do tąd  przez przeciwników, jak  również inne, k tórych m usiał się 
w yprzeć pod naciskiem  zwierzchności zakonnej, zyskały na wziętości. 
Spirytuałow ie 'bowiem w alczący o· czystość doktryny  franciszkańskiej, 
posługiw ali się powszechnie argum entacją  P io tra . W yznawcami jego 
poglądów by li rów nież członkowie trzeciego zakonu św. Franciszka. Ta 
pośm iertna popularność skłoniła zwierzchność zakonną do· w ydania zaka
zu korzystan ia z dzieł zmarłego· au tora  24. Zostały one skazane na  p u 

19 P. B a l t h a s a r ,  op. cit., s. 171.
20 Fr. E h r l e ,  Petrus Johannis Olivi, в. 130.
21 P. B a l t h a s a r ,  up. cit., s. 173.
22 Fr. E h r l e ,  Zur Vorgeschichte, s. 13: inchoatur processus generalium et 

provincialium capitulorum et ministrorum contra fratrem Petrum Jofannis] Olivi, 
a quo et fratricelli acceperunt fomentum et rebelles in provincia Provincie et 
Tuschte. acceperunt exordium.

23 Tamże, s. 15: In XXXVIII capitulo narratur, quod frater Pfetrus] Jfohan- 
nis] compulsus per predictos processus et precepta papalia revocavit opinionem 
suam de usu paupere; eius revocationem manu sua scriptam et sigillo suo '■sigil
latam habet in curia romana ordinis procurator.

24 Tamże, s. 36: Et e contra pro parte dicti ordinis fuit responsum et proposi
tum, quod dicti libri erant per ipsum ordinem rationabiliter ipsis fratribus inter
dicti, cum in eis dogmatizarentur hereses manif .ste e t quod nullo modo debebant 
relevari de гиге nec interdictum ipsum aliqualiter amoveri.
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bliczne spalenie 25. W arto w  związku z tym  przypom nieć, że P io tra  już 
daw niej 'wrogowie nazyw ali a n ty c h ry s te m 26. Teraz zaś z koilei jego 
zwolenników zaczęto (poddawać ostrym  represjom  dyscyplinarnym  i cen
zurom  kościelnym .

G dybyśm y chcieli dojść przyczyny ataków  skierow anych iw tym  cza
sie przeciwko zm arłem u konfratrow i, w ypadłoby nam  szukać jej w  sze
rokim  rozpowszechnieniu, jakie zyskały sobie niektóre jego poglądy. 
Zyskały one sobie uznanie rów nież poza środow iskiem  zakonnym, bu
dząc żywe zaniepokojenie inkw izycji. D opatryw ała się ona naw et pow ią
zań wyznawców n auk i P io tra  zarówno z waildensami 27 jak  z beginam i 28.

Represje zwierzchności zakonnej i w ystąpienia inkw izytorów  zm u
siły sp iry tuałów  do· podjęcia akcji obronnej. Sposobność d la jej p rze
prow adzenia pow stała dzięki pow ołaniu przez papieża K lem ensa V w  ro
k u  1309 specjalnej kom isji, k tó ra  w  związku z przygotow aniam i do so
boru, m ającego się odbyć w  Vienne, otrzym ała m isję zbadania podłoża 
sporu  burzącego jedność zakonu św. Franciszka. Aby umożliwić w ezw a
nym  przedstaw icielom  sp iry tuałów  swobodne w ypow iadanie się w  obli
czu sw ych antagonistów , papież zawiesił na czas obrad  ciążące na nich 
cenzury kościelne i udzielił im  czasowego zwolnienia z obowiązku posłu
szeństw a wobec zwierzchności zakonnej 29

Dla ułatw ienia sobie zadania kom isja zwróciła się do uczestników  
narady  z przygotow anym i z góry czterem a pytaniam i. Trzecie z nich 
dotyczyło poglądów i pism  P io tra. Zw alczający sp iry tuałów  konw entua- 
łowie, p ragnąc  przyspieszyć potępienie przeciw ników , w  związku z tym  
py tan iem  w ysunęli szereg zarzutów. Były one niejednolitej wagi. W yty
kano· więc Piotrow i nieortodoksyjną in te rp re tac ję  P ism a Świętego' i .o d 
biegające od powszechnie p rzy jętych  poglądy w  dziedzinie teologii. Poza 
tym  zarzucano' zm arłem u sprzeczne ze stanow iskiem  konw entuałów  poj
m ow anie usus pauper oraz k ry tykę  postępow ania zakonu, dopuszczają
cego· grzebanie świeckich dobrodziejów na  cm entarzach klasztornych. 
Jako wreszcie osta tn i zarzu t w ysunięto głoszone przez P io tra  „dziwacz
ne  proroctw a dotyczące losów kościoła” , k tó ry  m iał nazyw ać rozwiązłą 
wszetecznicą 30. Chodziło tu  niew ątpliw ie o  jego kom entarz  do A poka
lipsy, pow stały  częściowo pod 'wpływem  Joachim a z Fiore.

Z w ysuniętym i zarzutam i rozpraw ił się energicznie przedstaw iciel 
sp iry tuałów  i daw ny uczeń P io tra , U bertino d a  Casale. W ytknął m iano
wicie swoim  antagonistom , że główną przyczyną ich iry tacji jest w yka

25 Ch. J. H e f e l e ,  H. L e c l e r c  q, Histoire des conciles t. VI, cz. 2, Paris 
1915, s. 667.

26 Fr. E h r  le , Zur Vorgeschichte, is. 10: ...in primo capitulo ponitur thema: 
„Antichristus venit” quia frater Petrus Johannis Olivi, qui caput fuit rebellium  
in Provincia, in scolis et alibi in statu et in ordine vocabatur Antichristus.

27 Tamże: Item in octavo capitulo confessio cuiusdam heretici de secta W_al- 
densium, qui dicebat, sectam suam et sectam fratris Petri J, Olivi esse eandem.

28 Tamże, s. 14: In XXXIII continetur lictera eiusdem domini pape directa 
inquisitori heretice ■pravitatis contra Beguinos, qui in provincia Provincie cum secta 
fratris Pfetri] Jfohannis] erant colligati..

29 Tamże, s. 26: ...fratres quidam de Narbonensi custodia rebelles lumini et 
ordini, qui per preceptum felicis recordationis domini Clementis pape V cassata 
exemptione eis prius data... Tamże, t. II, s. 365 sq: ...fratres Guillelmus de Corne- 
lione, Ubertinus de Casali, Bartholomeus Sicardi et Petrus Raimundi de Cornelia
no seu aliqui eorum complices optinuerunt bullari et sibi tradi sub bulla i domini 
pape quasdam litteras exceptionis, si sic dici potest, a iurisdictione prelatorum  
ordinis antedicti...

30 Tamże, s. 365—374.
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zane przez 'Piotra rozluźnienie regu ły  zakonnej i zwrócenie przezeń 
uwagi n a  błędne in terpretow anie  przez konw entuałów  nakazu  ubóstw a 31. 
Z tego przeto powodu s ta ra ją  się ci osta tn i obciążyć zmarłego· zarzutem  
nieprawow ierności, a naw et herezji, chociaż niepraw dą jest, aby k iedy
kolwiek poglądy P io tra  zostały przez któregoś z papieży p o tęp io n e32. 
Przeciwnie, ' powołanie go kolejne n a  lek to ra  szkół we Florencji i M ont
pellier zdaje się świadczyć o· czymś w ręcz przeciw nym .

Rozprawiwszy się z zarzutam i n a tu ry  egzegetycznej ,i teologicznej, 
k tó re  zdaniem  sp iry tuałów  zostały oparte  na fałszyw ych przesłankach, 
obrońcy P io tra  przeszli do sp raw  żywiej in teresu jących  ich samych. 
Podkreślili więc, że jakkolw iek biskupi są powołani do adm inistrow ania 
m ajątk iem  kościelnym , to jednak nigdzie n ie jest powiedziane, aby 
w  sposób rozrzu tny  z tego m ają tku  sam i m ieli korzystać. Zwrócili w dal
szym  ciągu uwagę, że jeśli w  akcie grzebania zm arłych doszukuje się 
p rze jaw u pobożności, to· z całą pew nością nie będą n ią  pochówki prze
prow adzane przez zakon w  w idokach zysku, a k u  zgorszeniu w iernych 
i okurzeniu  k le ru  świeckiego 33. Przechodząc w reszcie do sp raw  n a jis to t
niejszych, zatrzym ali się nad  zagadnieniem  usus pauper. Przypom nieli 
więc, że w  swoim  czasie akceptow ane w  całości przez zwierzchność za
konną tw ierdzenie P io tra  głosiło, iż zasada usus pauper odrzuca i zaka
zuje użytkow ania niektórych przedm iotów, jak  na p rzyk ład  pieniędzy, 
własności nieruchom ej i czynszów. Ta sam a zasada przestrzega, by  przy 
użytkow aniu innych rzeczy posługiwać się jedynie takim i, k tó rych  w  żad
nym · w ypadku za w łasność osobistą n ie dałoby się uznać. K orzystać 
z n ich  jednak  należy z um iarem , gdyż są to przedm ioty  niezbędne do 
zachow ania życia, odziania ciała, spraw ow ania służby bożej, i up raw ia
nia studiów  naukow ych 34. W końcu obrońcy P io tra  O'drzueili z oburze
niem  zarzut, jakoby m iał on nazyw ać kościół rzym ski rozwiązłą nie
rządnicą 35.

Na podstaw ie m ateriałów  zebranych przez kom isję sobór s ta ra ł się 
uregulow ać stosunki w ew nętrzne zakonu franciszkańskiego. Ogłoszony 
w  związku z tym  dekret papieski z 6 m aja  1312 Fidei catholicae, nie

31 Tamże, s. 384: Principalis etiam causa iracundie in libros fratris P[etri] 
est, quia im. eis efficacis simis rationibus ostenditur modus presentis relaxationis 
regule et sancto euangelio et nostre perfectionis voto formaliter contrarius et 
multiplicibus transgressionibus involutus.

32 Tamże, s. 389: Nunquam etiam scivimus nec scibile est, quia falsum est, 
ipsum fratrem Pfetrum] vel eius doctrinam per aliquem summum pontificem con- 
dempnatam.

33 Tamże, s. 391: Licet etiam sepellire mortuos ex pietate opus sit pietatis, 
tamen si sepulture huiusmodi propter cupiditatem funeralium et aliorum tempo
ralium et cum multis scandalis cleri et populi et malis exemplis et litigis et simo- 
niis recipiantur et studiose circa ipsos cum impedimento meliorum operum mini
stratur, viris apostolicis non videtur esse nec opus misericordie nec pietatis per 
omnia consonum et conforme statui fratrum minorum.

34 Tamże, s. 401: Reicit enim simpliciter usum pecunie, possesionum ac censum 
seu redituum. Exigit vero simpliciter in quocunque utibili extraneitatis aspectum  
et affectum, ut scilicet re, qua utitur, utatur simpliciter et non ut sua. Sicut enim 
omne ius sive omnis iurisdictio temporalium est nobis ex regula interdicta, sic 
usurpatio sive de facto vendicatio omnis iuris. In hiis vero, que ad victum atque 
vestitum, divinum cultum et sapientiale studium spectant, sub rationali circum
stantiarum moderantia usum artat et restringit.

35 Tamże, s. 407: Quod vero postea malignissime subinferunt ad mansuetu
dinem apostolicam provocandam, quod in libris et scriptis suis et in postilla, quam 
scripsit super Apocalvpsi, vocat romanam ecclesiam meretricem magnam et alia 
multa in ecclesie vituperium dogmatizat, mendacissimum est.
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w ym ieniając z im ienia P io tra  36, w yjaśnił, jak  z p u n k tu  w idzenia p ra- 
w ow iem ości należy rozum ieć pew ne sprąw y, k tó rych  fałszywe ujęcie 
jem u przypisywano. W ydana w  ślad za tym  dekretem  bu lla  E xivi de 
paradiso podkreśla ła  konieczność p rzestrzegania 'W zakonie franciszkań
skim  nakazu  ubóstw a, tak  jak  go sform ułow ał w swoim  czasie Miko
łaj III. Papież nie uw zględnił natom iast postu la tu  sp iry tuałów  'domaga
jących się definityw nego ich odseparow ania od konw entuałów  37.

Okazało się jednak, że spraw a P io tra  n ie została bynajm niej w  ten  
sposób zakończona. W związku bowiem  z pogłębiającym  się konfliktem  
piiędzy sp iry tuałam i i konw entuałam i generał zakonu pow rócił do niej 
znowu w  ro k u  1316 38. Głównym  célem a taku  s ta ł się te raz  kom entarz 
do A pokalipsy („Postilla super A poealypsim ”). Poddano gO' wnikliw ej 
analizie grona rzeczoznawców, k tó rzy  w  84 punktach  zestawili n iep ra- 
w ow ierne ich zdaniem  wypowiedzi' P io tra . Orzeczenie to ukazało się 
w  okresie rozpoczynającego się prześladow ania spirytuałów , którego 
ofiarą  padło czterech najbardziej opornych z ich grona. Z w yroku  inkw i
zycji zostali oni 7 m aja  1318 spaleni n a  Stosie w  M arsylii 39.

W atm osferze ostre j w alk i w ynik rozw ażań n ad  praw ow iernością 
nieżyjącego P io tra  był spraw ą przesądzoną. D ecyzja potępiająca jego 
pog lądy  zapadła jednak  znacznie później. Zadecydow ała o jej w ydaniu 
popularność „Posty lli” w śród  beginów, przeciw ko k tó rym  inkw izycja 
prow adziła 'dochodzenia 40. W ‘związku z niimi papież Ja n  X X II uznał to  
dzieło za heretyckie. W yrok powyższy zapadł w edług w ersji inkw izytora 
B ernarda syna  Gwidomowego w  1325 roku . Znakom ity znawca om aw ia
nego zagadnienia, kardynał Ehrle, popraw ił jednak  tę  datę na 8 lu te 
go 1326 4

Skutk i po tęp iającej decyzji papieskiej zaciążyły pośm iertnie na Pio
trze. Jego prochy zostały ekshum ow ane i podległy spaleniu. N ie w iem y 
wprawdzie, k iedy  to  nastąpiło·. Zdania bowiem  n a  ten  tem at są podzie
lone. Istn ie je  wszakże w ersja, znajdująca poparcie w  niek tórych  źród
łach, k tó ra  te n  fak t przesuw a n a  czasy późniejsze, w iążąc go· dopiero 
z pontyfikatem  K lem ensa VI 42.

Ja k  w ynika z 'powyższych rozw ażań przyczyną czy też może raczej 
p retekstem  potępien ia P io tra  był jego· kom entarz  Apokalipsy. Ta ta jem 
nicza księga Nowego Testam entu  budziła i nadal budzi zainteresow anie 
egzegetów, w zm agające się zwłaszcza w  'krytycznych okresach dziejów 
ludzkości. Bo też w edle słów  swego tw órcy A pokalipsa zawiera wizję 
przyszłości objaw ioną m u przez Boga. Zrozumienie jednak zawiłej m i
s ty k i tych  p roroctw  nastręcza ogrom ne trudności. A utor posługiw ał się 
bowiem  alegorią i sym boliką dla późniejszych czytelników  Zachodu obcą 
i zazwyczaj niezrozum iałą.

W izje swe a u to r rozpoczyna od opisu tro n u  bożego, um ieszczając 
wokół niego· 24 starców  oraz 4 fan tastyczne stw ory  o pom ieszanych ce
chach różnych stw orzeń ziemskich. W rękach  Boga widzi 'księgę praw  
zam kniętą n a  7 pieczęci. Może je przełam ać ty lko  Baranek, wyw odzący

3e Ch. J. H e f e 1 e, H. L e c l e r q ,  op. cit., s. 670, 672—673.
37 Tamże, s. 702.
38 Fr. E h r l e ,  Petrus Johannis Olivi, s. 451.
39 Tamże, s. 454.
40 Tamże, s. 456.
41 Tamże, is. 455—456.
42 Tamże, s. 456, przypis 4.
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się z plem ienia Ju d y  i rodu  Dawidowego. Posiada on 7 rogów i tyleż 
oczu, oznaczających 7 (darów bożych.

W m iarę  łam ania [pierwszych 4 pieczęci po jaw iają  się jeźdźcy na ko- 
niach różnej maści, przynosząc św iatu rozliczne plagi. Zerw anie piątej 
pieczęci przyw oła dusze m ęczenników  za w iarę, a ‘szóstej sprow adzi 
zaćmienie słońca i księżyca, uipadek gwiazd oraz ka tastro falne  trzęsienie 
ziemi. Zgromadzą się wówczas, p rzed  obliczam Boga niezliczone rzesze 
różnego pochodzenia i języka. W śród nich „najdzie się 144 000 sług bo
żych w ybranych spośród 12 plem ion izraelskich. W szyscy oni ‘będą odzia
n i  w  białe szaty, a, w  rękach  trzym ać będą gałęzie palm owe. Kiedy zaś 
zostanie zerw ana siódm a pieczęć nastąp i w ielka cisza. Rozlegną się 
w n iej kolejno trąb y  7 aniołów, zapow iadających 7 etapów  końca św iata 
,i nadchodzący sąd boży.

P rzed  (przystąpieniem do jego opisu au to r pow raca do uprzednich 
dziejów  ludzkości. Mówi więc o brzem iennej niewieście, odzianej w  pro
m ienie słońca z księżycem  u  nóg i koroną 12 gwiazd na, głowie, o zagra
żającym  jej sm oku sieidmiogłowym o dziesięciu rogach, k tó ry  czyha, 
by pożreć jej syna. Lecz syn  zostanie uniesiony do  Boga, a  niew iasta 
znajdzie schronienie na pustyni, gdzie będzie przebyw ać przez 1260 dni. 
,Tymczasem w  w alce stoczonej w  niebie ze sm okiem  i jego drużyną przez 
Michaiła i aniołów  'pokonany smok-iszatan zostanie ze sw ym  orszakiem  
zrzucony na  ziemię. Tam  zacznie prześladow ać niew iastę i jej potomstwo·, 
przestrzegające przykazań  bożych. Smok-sfzatan wywoła z odm ętów  m or
sk ich  i obdarzy w ładzą n a  przeciąg 42 m iesięcy bestię  siedmiogłową 
o 10 rogach. Obok niej w ynurzy się z ziemi inna, dw uroga bestia, k tó ra  
.posługując się w ładzą przyznaną pierw szej skłoni ludzkość d o  oddaw ania 
czci tam tej. Liczbą zaś bestii jes t 666.

Lecz oto· na górze Syjon zjaw i się Baranek, a z nim  144 000 oznaczo
nych  jego im ieniem  na czole i n ieskalanych cieleśnie. Pójdą om  wszędzie 
za Barankiem . A utor widzi z kolei an io ła niosącego ewangelię* wieczną, 
k tó rą  będzie głosić m ieszkańcom  ziemi bez różnicy pochodzenia, i języka. 
.Będzie też w zyw ać do bojaźni bożej, oznajm iając żbliżanie się godziny 
sądu. Tymczasem in n y  anioł zapow ie rych ły  upadek Babilonu zniepra- 
.wiającego narody. Trzeci zaś wspom ni o karze, k tó ra  (doścignie czcicieli 
bestii. Padną oni w szyscy o fiarą  plag przyniesionych przez siedm iu 
.aniołów.

K ara też spadnie na Babilon, w ielką wszetecznicę p ijaną  krw ią świę
tych i m ęczenników. W yniosła go· bestia, a siedem  jej głów, na  których 
się  wspiera, to· siedem  wzgórz i siedm iu królów. Sama, zaś wszetecznica 
to  w ielkie miasto·, k tó re  panu je  nad  m onarcham i ziemi. Nadejdzie jed 
nak  jego upadek.

Z kolei au to r opisuje w alkę stoczoną przez jeźdźca, n a  białym  koniu  
,i jego· arm ię z bestią  i jej 'wyznawcami. Bestia w raz z fałszyw ym  proro
k iem , k tó ry  czynił cuda zwodząc łudzi, zostaną pojm ani i w rzuceni do 
ognistego· jeziora gorejącej siarki. W yznaw cy zaś bestii wyginą.

N astępuje dalsza dygresja, w  k tó re j jest m owa o strącen iu  szatana 
do· przepaści i  zam knięciu go tam  przez zwycięskiego anioła na  tysiąc 
Jat, by nie zwodził w ięcej ludzi. W ciągu zaś tego tysiąca la t  ci, k tórzy 
nie k łan iali się bestii, będą królow ać z Chrystusem , A le po· upływ ie 
ow ego czasu szatan  zostanie zwolniony z zamknięcia, zacznie ponownie 
zwodzić ludzi i n a  czele swych w yznaw ców  podejm ie w alkę ze spra
wiedliwymi. Zstąpi jednak  wówczas ogień niebieski, k tó ry  porazi jego
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wojska, podczas igidy on sam  zostanie 'wrzucony w  jezioro ognia i siarki, 
gdzie męczą się już 'bestia i fałszyw y prorok. W tedy dopiero odbędzie 
się sąd nad  zm arłym i, k tó rzy  staną  przed  m ajesta tem  bożym, aby zdać 
gprawę ze swych uczynków.

W końcu ukazuje się autorow i w izja  oblubienicy Baranka, nowego 
Jeruzalem . Ci, k tó rzy  się tam  znajdą, będą służyć Bogu, oglądając jego 
oglicze po w szystkie czasy.

P ełna grozy treść, dziwaczne alegorie i tajem nicza sym bolika liczb.
,w śród k tó rych  siódem ka pow tarza się wielokrotnie, spraw iały, że egze- 
,geci Apokalipsy w ysnuw ali z jej opisów najprzeróżniejsze w skazania 
zarów no d la  współczesności jak  d la przyszłych czasów. P io tr postępo
w ał podobnie, alle w  swym  kom entarzu  nie był całkowicie oryginalny. 
W pływ Ryszarda od św. W iktora, a  zwłaszcza Joachim a z F iore da. się 
u  niego w yraźnie zauważyć. Od nich  zapożyczył w yjaśnienie siedm iu 
wizji apokaliptycznych jako. siedm iu okresów  w  dziejach kościoła,43. Na
tom iast jego w łasnym  pom ysłem  zdaje się być twierdzenie, że okresy te 
nie m usiały  być jednakiej długości 44, jak  rów nież że w  każdym  z nich 
należy w yróżnić ta k  dobre jak złe cechy 45.

D la naszych rozw ażań nie jest istotne opisyw anie w szystkich sied
m iu okresów. W ystarczy, jeśli zatrzym am y się na dwóch ostatnich, tym  
bardziej że związane z n im i w yw ody P io tra  s ta ły  się przyczyną ataków  
skierow anych przeciw ko niem u.

Początek szóstego okresu wiąże P io tr z  w ystąpieniem  Franciszka 
z Assyżu 46, k tó re  zapoczątkowało, odnowę życia ewangelicznego., a  w  kon
sekw encji dalszej doprowadzi do  upadku „sekty an tychrześcijańskiej” 
oraz ostatecznego naw rócenia Żydów i p o g a n 47. Potw ierdzeniem  tej 
przełom owej ro li F ranciszka m iały  być zapowiedziane w szóstej w izji 
apokaliptycznej, a ‘zbiegające się z początkam i zgrom adzenia m inorytów  
trzęsien ia ziemi i ka tastro fa lny  na jazd  T atarów  na k ra je  chrześcijań
skie 48.

W zw iązku z powyższym  P io tr  dzieli dzieje kościoła na dwie wielkie 
epoki. Pierw sza obejm ująca pięć jego początkowych okresów  oraiz druga, 
sk ładająca się z dwóch ostatnich. W podziale ty m  dopatru je  się analogii

43 R. M a n s e l l i ,  La „lectura super Apocalipsim” di Pietro di Giovanni Olivi, 
Roma 1955, s. 179.

44 Tamże, s. 181 n.: Undecimum est quomodo prefate visiones et earum partes 
possunt ad alia consimilia diversa tempora coaptari ita quod septimus status po
test coaptari ad quamlibet maiorem partem cuiuslibet status. Duodecimus \est 
quare predicti status non habent equale spatiUm temporis. O l i v i ,  Super Apoca
lipsim.

45 Tamże, s. 179, przypis 4: Secundum est quare hii status describuntur non 
solum per bona eis propria sed etiam per mala eis opposita.

46 ...sextum a tempore beati Francisci viventium sub ejus regula secundum 
sensum suum intelecta. I. v. Döllinger, Beiträge zur Sektengeschichte des M ittel
alters t. II, München 1890, s. 528.

47 Tamże, s. 585: sextus est renovationis evangelicae vitae et expugnationis 
antichristianae sectae et finalis conversationis cum finali conversione Judeorum 
et gentium, seu iteratae reaedificationis ecclesiae similis primas.

48 Tamże, is. 543: Praeterea in initio ordinis b. Francisci factus est terrae motus 
in pluribus partibus, puta in comitatu Tolosano tunc temporis per crucesignatos 
dissipato, unde urbs Biterrae, in qua fui nutritus, fuit vel tertio vel quarto anno 
huius ordinis diruta per eosdem. In Italia et in ultramarinis partibus fuerunt 
extunc procellose commotiones et subversiones; extunc etiam Tartari publice sub- 
verserunt et ceperunt plurimas terras in oriente et aquilone...

3
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do przy ję te j przez starożytnych  dziejopisów periodyzacji w edle nastę
pujących  po sobie kolejno m onarchii. Podobnie 'bowiem ;'(ik z upadkiem  . 
każdej z tych m onarchii w ładza przechodziła do innego ludu, tak  (w om a
wianym  w ypadku p rym at p rzysługujący  początkowo· kościołowi rzym 
skiem u ma skutek jego niepraw ości przejdzie w reszcie do kościoła du
chowego, k tó ry  go· zachowa, do końca św iata 49.

Kościół rzym ski, będący p ierw otn ie  oblubienicą Chrystusa, na skutek 
grzechów hierarch ii duchow nej zostanie przez w iernych opuszczony, po
dobnie jak  to  m iało ongiś m iejsce z synagogą 50. S tanie się bowiem  koś
ciołem cie lesnym 5I, apokaliptycznym  Babilonem, słusznie nazw anym  
w ielką wszetecznicą, poniew aż hołduje uciechom św iata i bogactwu, 
a na skutek tego przechodzi w  służbę szatana  52.

P io tr w yjaśnia w  dalszym  ciągu, że apokaliptyczna bestia i fałszyw y 
prorok  oznaczają niewymienionego przezeń z  im ienia k ró la  i an typa- 
pieża 53.

O ile okres szósty, jak  w ynika z powyższego·, został przez naszego 
au to ra  scharakteryzow any wyczerpująco·, o ty le  p rzy  om aw ianiu siód
mego ograniczył się do stw ierdzenia, że należy go uważać za zakończenie 
dziejów św iata i kościoła. Isto tne d lań  przeto· będzie współuczestniczenie 
w ybranych  w  przyszłej chwale niebieskiego· Jeruzalem  i obcowanie 
ze św iętym i, k tó re  nastąp i p rzy  końcu naszych czasów 54.

Omówiony powyżej kom entarz  P io tra  do A pokalipsy mie w yjaśniał 
w  sposób konk re tny  współczesnego m u biegu wypadków. Stw ierdzał 
• jedynie, że okres szósty, w  k tó rym  się one rozgryw ają, zapoczątkowało

49 Tamże, s. 537: Olivi ponit duos primatus, unum a principio nascentis eccle
siae usque ad sextum statum exclusive, secundum a sexto statu usque ad finem. 
mundi, intendens quod sicut Deus in temporalibus ordinavit diversas Monarchias 
sibi invicem succedentes, transferendo regnum de gente in gentem propter iniusti- 
tiam, sic primatus datus ecclesiae Romanae propter eius scelera debet sibi auferri 
et transferri ad ecclesiam spiritualem et illa de novo debet accipere primatum
et regnare usque ad finem mundi. ·* <

50 Tamże, s. 529: Per meretricem intelligit ecclesiam, quae prius fuit sponsa 
Christi vera, postmodum autem  peccatis adultera est a Christo abiicienda et dam
nanda aeternaliter et temporaliter destruenda sicut synagoga. Por. R. M а η· s e 11 i, 
op. cit., s. 222—223.

61 Olivi affirmat, quod tota ecclesia magna, quam vocat carnalem, deficiet,
sicut synagoga defecit, paucis inde electis eductis, ex quibus aedificabitur spiri
tualis. I. v. D ö 11 i n g e r, op. cit., t. II, s. 536.

52 Tamże, is. 579: Et nota, quod haec mulier [Babylon meretrix] stat hic simul
pro Romana gente et imperio cum prout fuit quondam in statu paganismi, quum 
prout postmodum fuit in fide Christi, multis tamen criminibus cum hoc mundo 
fornicata; vocatur m eretrix magna, quia a fideli cultu et sincero amore et deli
ciis Christi sponsi sui recedens adhaesit huis seculo et divitiis et deliciis eius 
et diabolo propter ista, et etiam regibus et magnatibus et praelatis aliis amatoribus 
huius seculi, et eticum quia quondam per fornicationem idolatriae coluit falsos
Deos quasi suos viros seu potius adulteros.

53 Bestia et pseudopropheta designant hic personaliter duos viros, quorum 
unus est rex et caput bestie, idest bestialium nationum, alius vero est caput pseu
doprophetarum facientium signa. Sed an iste sit pseudopapa et fingens se Deum 
vel solum pseudopropheta predicans primum ut Deum non constat, quamvis a doc- 
toribus credatur quod hic secundus dicat se Deum. R. M a m s e l l  i, op. cit., s. 225, 
przypis 3.

64 ...septimus vero prout spectat ad vitam  istam, est quaedam quieta et mira 
participatio futurae gloriae ac si coelestis Jerusalem videatur decendisse in ter
ram, prout tamen spectat ad aliam vitam, est status generalis resurrectionis et 
glorificationis sanctorum et consummationis omnium. I. v. D ö 11 i n g e r, op. cit. 
t. II, s. 585.
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w ystąpienie Franciszka z Assyżu. N atom iast n ie  precyzował, k iedy koś
ciół rzym ski stan ie  się apokaliptycznym  Babilonem  ani ty m  bardziej 
jakiego króla i antypapieża m ają oznaczać bestia i fałszyw y prorok. 
W tym  stanie rzeczy obrońcy P io tra  m ogli z przekonaniem  dowodzić 
praw ow ierności m istrza δδ, jako· że nie powiązał on w yraźnie om aw ianych 
faktów  ani z określoną sytuacją w  kościele, ani też ze w skazanym i 
z im ienia osobami. W kom entarzu  tym  m ożna się było· jednak  dopatry 
wać rozm aitych aluzyj, k tó re  m ocno iry tow ały  przedstaw icieli h ierarchii 
kościelnej.

Spraw a uległa jednak  radykalnej zmianie z chwilą, k iedy  om aw iany 
kom entarz stał się źródłem  ideologii ściganej przez inkwizycję- sek ty  
beg inów 56. Oni bowiem  sub te lne  ailuzje P io tra  przenieśli na konkretny  
g run t zwalczanych przez siebie stosunków  kościelnych. W ich rozum ie
niu Babilon to osiadłe w  Awinionie papiestwo, antypapież to zwalczający 
sp iry tuałów  Ja n  XXII, a kościół duchow y to stworzona przez nich orga
nizacja. W walce, k tó ra  się rozpoczęła Babilon ulegnie zag ładzie57, bo 
dzień triu m fu  spraw iedliw ych jest bliski.

Nic więc dziwnego, że przy  tak ich  nastro jach  beginów  P io tr urósł 
w  ich oczach do- rang i najw iększego od czasów apostolskich nauczyciela, 
z k tórym  chyba tylko- św. Paw eł mógł się rów nać. S tąd  naw et jego roz
w ażania egzegetyczne ina tem at przebicia boku żyjącego jeszcze rzekom o 
n a  krzyżu C hrystusa by ły  przez nich uznane za niepodlegające dy
skusji δ8. W idzieli oni w  osobie P io tra  anioła Apokalipsy szóstej wizji 
(X, 1— 2), k tó ry  objaw ił się św iatu  z o tw artą  księgą przeznaczenia 
w  ręku . W ierzyli, że znaną m u  jest p raw da Chrystuisoiw-a i dana um iejęt
ność w yjaśnienia tajem nic  Apokalipsy 59.

Tak więc iPiotr, k tó ry  -za życia s ta ra ł się pozostać karnym  synem  
kościoła, opłacając to  -wyrzeczeniem -się w ielu  swoich poglądów, po 
śm ierci został uznany za niebezpiecznego -herezja-rchę. -Posiadanie i lek
tu ra  jego pism , zwłaszcza zaś kom entarza do Apokalipsy, była surowo 
karana, a  pamięć jego w yklęta.

M ijały -lata, a  z ich upływ em  zm ieniała isię sy tuac ja  w  kościele i pro
blem y w ysunięte przez P io tra  zatracały  .swoją p ierw otną ostrość. W tych 
w arunkach k ap itu ła  generalna zakonu zgromadzona w  1500 roku  w  Terni 
stw ierdziła, że jakkolw iek daw ne jej uchw ały zabraniały  pod karą  k a r
ceru posiadania i czytania pism  Piotra, to  jednak  obecnie papież Syk-

55 Fr. E h r  le , Zur Vorgeschichte -t. II, s. 3-89.
66 ...quod errores suos et opiniones huiusmodi pestiferas, ipsi habuerunt et 

collegerunt partim  quidem ex libris seu opusculis fratris Petri Johannis Olivi... 
B e r n a r d  Gui ,  Manuel de d inquisiteur, ed. G. M o l l  at,  -t. I, Paris 1926, s. 110.

67 Tamże, s. 130: et quod doctrina fratris Petri Johannis Olivi tota erat vera 
et catholica et quod ecclesia carnalis, videlicet Romana ecclesia, erat Babilon me
retrix magna destruenda et deicienda, sicut olim destructa fuit synagoga Judeo- 
rum, incipiente ecclesia primitiva.

58 Tamże, s. 138: Item, aliqui ex eis dicunt eumdem fratrem Petrum Johannis 
veritatem tenuisse et dixisse in eo quod dixit et tenuit quod Christus vivebat 
quando fuit pendens in cruce in latere lanceatus, dicentes quod anima Christi 
secundum rei veritatem  adhuc erat in corpore; et quia Christus erat fmultum 
exinanitus, ideo aspicientibus mortuus videatur.

59 Tamże, s. 138 i 140: Item, dicunt et exponunt quod dictus frater Petrus 
Johannis fuit spiritualiter ille angelus de quo scribitur (Apocalipsis X) quod facies 
eius erat sicut sol et habebat librum apertum in manu sua, quia, ut dicunt, sin
gulariter inter emines alios doctores fuit ei aperta veritas Christi et intelligentia 
libri Apocalipsis...
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stiis IV zakaz ten  zniósł stanow iąc, aby z lek tu ry  pism  tego au to ra  po 
odrzuceniu kolców 'wybrać różę — rosam excerpi, spinis obmissis 6i.

Taik oto groźny herezjarcha. iw układzie stosunków  XlV-wieczinych 
przestał być niebezpiecznym  na schyłku XV wieku, a jego pism a nab ra 
ły  charak te ru  nieszkodliwej i naw et m iejscam i budującej lek tury .

Т а д е у ш  М а н т е й ф ф е л ь

ПЕТР СЫН ИОАННА ОЛИВИ — СВЯТОЙ ИЛИ ЕРЕСИАРХ

Автор занимается биографией Петра сына Иоанна Оливи; обращая особое 
внимание на его недоразумения с рукййодством ордена францисканцев из-за 
отходящего от традиционных воззрений. ..подхода к богословским вопросам, 
а в особенности· по поводу радикального; понимания предписания добровольной 
бедности. Установив, что помимо этих конфликтов "Оливи завершил жизнь по
мирившись с церковью, автор приписывает позднейшие судьбы учения, за ко
торое его создатель был предан посмертно анафеме а его останки были сож
жены на костре. В завершение своих Выводов, автор устанавливает, что со 
временем, в изменившихся условиях, взгляды Петра Оливи разбудившие столь
ко страстей в начале XIV столетия, стали для церкви настолько неопасны, что 
папа Сикст IV разрешил францисканцам .чтецие этих в свое время осужденных 
сочинений, предписывая только, чтобы они старались от них „отщипнуть розу 
отвергая шипы”.

T a d e u s z  M a n t e u f f e l

PIERRE FILS DE JEAN OLIVI — SAINT OU HÉRÉSIARQUE?

L’auteur décrit la vie de Pierre fils de Jean Olivi, en soulignant ses dissen
sions avec les autorités de l’ordre franciscain — dissensionis dues à son attitude 
antitraditionelle à l ’égard des problèmes théologiques, et surtout à sa conception 
radicale de la pauvreté volontaire. Après avoir montré que, malgré ces conflits, 
Olivi à la fin de sa vie se réconcilia avéc l’Eglise, l’auteur étudie le sort de sa 
doctrine pour laquelle il fut excommûriié après sa mort et ses dépouilles mortelles 
furent brûlées sur le bûcher. Par lq.ysuite, dans des conditions différentes, les 
idées de Pierre Olivi, qui avaient suscité tant d éfassions au début du XIVe siècle, 
devinrent pour l’Eglise tellement inofîensives que le pape Sixte IV permit aux 
franciscains de lire ses écrits autrefois condamnés, en leur recommandant seule
ment d’avoir soin de „cueillir les rosesmn jetant les épines”.

60 Praeterea iuxta eadem prisca instituta nullus frater tenere praesumat sum
mam Petri Johannis super Apocalipsim'ęt alios eius tractatus sub poena carceris;
eadem sit poena tenentibus eiusmodi libellos, praesertim obscena et prohibita con
tinentes. Sixtus tamen concessit, opera dicti Petri Johannis legi et ex illis rosam 
excerpi spinis obmissis. Fr. E h r l e ,P e tr u s  Johannis Olivi t. III, is. 458. Por. 
Histoire littéraire de la France t. XXI, Paris 1850, s. 54—55.


