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Krucjatą historycy i religioznawcy zwykli określać świętą wojnę, wszczętą dla od-
zyskania chrześcijańskich posiadłości bądź dla obrony Kościoła lub chrześcijan, pro-
wadzoną przeciw wrogom wewnętrznym i zewnętrznym chrześcijaństwa1. Niejedno-
krotnie podejmowano już próby wyjaśnienia genezy tego zjawiska. Tu poprzestać wy-
pada jedynie na przypomnieniu niektórych tylko ustaleń. Nie ulega wątpliwości, że 
idea krucjat narodziła się w dobie reformy gregoriańskiej i miała z nią ścisły związek. 
Zanim Urban II na synodzie w Clermont (XI 1095) wezwał chrześcijan do krucjaty 
w celu zdobycia Ziemi Świętej, jego poprzednicy, Leon IX, Aleksander II i Grzegorz 
VII, już sugerowali istnienie możliwości prowadzenia wojny ofensywnej dla zwalcza-
nia odstępców od wiary, bądź defensywnej w jej obronie, w tym i dla ochrony wier-
nych.  

Zwraca się przy tej okazji uwagę na istotną w tej sprawie rolę przemyśleń przed-
ostatniego z wymienionych papieży. Anzelm z Baggio, biskup Lukki, jako pierwszy, 
zanim został papieżem, tak jednoznacznie podkreślał, że przemoc nie jest sama w sobie 
czymś złym. Moralnie neutralna nabiera cech etycznych w zależności od zamiarów, 
jakimi się przy jej stosowaniu kierujemy. Jeśli jest nią miłość do tych, których chcemy 
nawrócić, jest ona godziwa. Zastrzegł się jednak, że miłość do ludzi musi pozostawać 
w zgodzie ze sprawiedliwością, a więc każde zastosowanie przemocy musi być uspra-
wiedliwione. Podkreślił, że takie wątpliwości nie występują, jeśli chodzi o sprawy 
Chrystusa. Nie dostrzegał w tym odstępstwa od poglądów i zasad wyznawanych przez 
pierwsze pokolenia chrześcijan, które były przeciwne prowadzeniu wojen i wzdragały 

                                                        
1 Zob. J. R i l ly -Smi th , Kreuzzüge, Theologische Realenzyklopädie, t. 20, Berlin–New York 1990, s. 1 

(tu pomijamy inne rodzaje krucjat o wymiarze duchowym). 
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się przed przelewaniem krwi2, powołując się na przemyślenia św. Augustyna na temat 
wojny sprawiedliwej3.  

Nie ulega dziś wątpliwości, że idea krucjaty wyprowadzona została kilka wieków 
później z koncepcji wojny sprawiedliwej biskupa z Hippony. Niepodobna jednak prze-
oczyć nowych okoliczności i zdarzeń, jakie doprowadziły do sformułowania koncepcji 
wojny świętej w wiekach średnich. Historycy zwracają uwagę na rolę hiszpańskiej 
rekonkwisty w owym znamiennym przewartościowaniu, przyzwalającemu nie tylko na 
organizowanie wypraw zbrojnych przeciw wrogom chrześcijan, ale obiecującemu ich 
uczestnikom znaczące łaski duchowe. Na poparcie tej tezy przytaczają fakt, że już 
w 1072 roku ten sam papież, Aleksander II, pobłogosławił wyprawę przeciw Maurom 
w Hiszpanii, a jej uczestnikom udzielił odpustów4. A sześć lat wcześniej wsparł inwa-
zję normandzkiego księcia Wilhelma Zdobywcy na Anglię, upoważniając go do wy-
stępowania pod sztandarem św. Piotra, w 1069 roku zaś taki sam sztandar wręczył 
Rogerowi normandzkiemu w trakcie walk z muzułmanami na Sycylii. 

Nieprzypadkowo wszystko to działo się za pontyfikatu wspomnianego Anzelma 
z Baggio. Jako papież Aleksander II (1061–1073), mógł bowiem wcielić w życie swe 
wcześniejsze przemyślenia, chociaż w Kościele istniała wówczas znacząca grupa prze-
ciwników krucjat, do której zaliczał się nawet Piotr Damiani, bliski jego współpracow-
nik5. Grzegorz VII, z którym Aleksander II w latach jego kardynalatu ściśle współpra-
cował, podjął energiczne poczynania w celu zażegnania skutków schizmy wschodniej. 
Znane są jego zabiegi wokół obrony, jak to sam podkreślał, chrześcijan wschodnich 
przed turecką agresją, a więc próby przeniesienia wojny świętej, tak skutecznej 
w Hiszpanii, na tereny małoazjatyckie. Gotów był nawet osobiście przewodzić tej kru-
cjacie. A jednak trudno upierać się, że powielił pod tym względem poczynania swego 
poprzednika, albowiem akcentował bardziej konieczność prowadzenia krucjaty prze-
ciw wrogowi wewnętrznemu, gdyż corpus Christi toczy nieustanne zmagania z corpus 
diaboli. Wszyscy więc chrześcijanie są zobowiązani do wzięcia w nich udziału. Nie 
                                                        

2 Zob. np. A. Co lombo , La problematica della guerra nel pensiero politico cristiano dal I al. V seco-
lo, Milano 1970; A. Her tz , Von der Theorie des „gerechten Krieges” zu einer Theologie des Friedens, 
Wilhelmshaven 1968; L.J. Swi f t , War and the christian conscience [w:] Aufstieg und Niedergang der 
Römischen Welt, t. 2, Berlin 1979, s. 835–868. 

3 Augus tyn , De civitate Dei, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, red. E. Hof fmann , 
t. 40, Wien 1899, księga XIX, 11–17 (polski przekład W. Kub ick iego , Państwo Boże, Poznań 1930–
1937). Zdaniem niektórych badaczy, wojna sprawiedliwa w wiekach średnich bywała argumentowana nie 
tylko chęcią obrony chrześcijan przed pogańskimi napastnikami i pragnieniem przywrócenia pokoju, ale 
także próbą przywrócenia poprzedniego stanu prawnego poprzez odebranie Arabom i Turkom ziem należą-
cych niegdyś do cesarstwa rzymskiego – H.H. Schrey , Krieg [w:] Theologische Realenzyklopädie, op.cit., 
s. 37. Warte uwagi są najnowsze przemyślenia dotyczące tych kwestii, niestroniące od powoływania się na 
tezy starożytnych i średniowiecznych intelektualistów. Nie przypominając tu fundamentalnych dokumen-
tów papieskich (Encyklika Pacem in terris Jana XXIII czy Katechizm Kościoła Katolickiego Jana Pawła II), 
warte uwagi są także: G. Mino is , Kościół i wojna, Warszawa 1998; Schowaj miecz. Głos sumienia w 
sprawie służby wojskowej, red. S.C. Nap ió rkowsk i , W. Koc , Łódź 1989; „Znak”, 578, 2003, noszący 
podtytuł – Chrześcijanin idzie na wojnę. 

4 Analiza tej problematyki: C. E rdmann , Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, I wyd., Stuttgart 
1935, II wyd. 1955 (angielskie tłumaczenie: The Origin of the Idea of Crusade, Princeton 1977); P. A l -
phandery , A. Dupron t , La chrétienté et l’idée de croisade, t. 1, Paris 1954; R. Rousse t , Les origines et 
les caractères de la première croisade, Neuchatel 1945. 

5 T. Schmid t , Alexander II und die römische Reformgruppe seiner Zeit, Stuttgart 1977. Nowszy jego 
biogram: C. V io lan te , Alessandro II papa, Dizionario Biografico delli Italiani, t. 2, Roma 1960, s. 176–
183. 
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trzeba natomiast przypominać tu poczynań Urbana II na synodzie w Clermont, gdy 
wezwaniu do krucjaty dla odzyskania Ziemi Świętej towarzyszyło zapewnienie uzy-
skania odpustu jego uczestnikom6.  

Wszystko to trzeba mieć na uwadze, podejmując tytułową problematykę. Zawęże-
nie jej do soborowych wezwań było niezbędne, gdyż ogarnięcie analizami również 
apeli jakże licznych synodów byłoby w tak krótkim z konieczności opracowaniu nie-
możliwe7. Dla uniknięcia nieporozumień już tu na wstępie przypomnieć należy, że 
proces wyłaniania się w wiekach średnich instytucji soborów powszechnych z syno-
dów lokalnych i prowincjonalnych był powolny. Z tego powodu nie analizowałem 
dekretów trzech pierwszych soborów laterańskich z 1123, 1139 i 1179 roku. Zostały 
bowiem uznane za powszechne dopiero w XVI wieku8. Omówienia rozpoczynam więc 
od IV soboru laterańskiego z 1215 roku, bo dopiero jego uczestnicy mieli świadomość 
uczestniczenia w powszechnym zgromadzeniu przedstawicieli Kościoła9.  

Pomny ogromnego dorobku historiografii w zakresie badań dekretów poszczegól-
nych soborów zajmuję się tu wyłącznie treścią tych soborowych dokumentów, które 
dotyczą krucjat. Szukając ich uwarunkowań, jak i śledząc ich wpływ na organizowanie 
wypraw do Palestyny, pomijam tu ze zrozumiałych względów zawarte w nich konkret-
ne informacje o miejscu i czasie spotkania krzyżowców idących na wyprawę, zwraca-
jąc jedynie uwagę na idee, które zostały w nich wyeksponowane bądź ukryte.  

Nie taję, iż zebranie danych na sygnalizowany w tytule temat w jedną całość sta-
nowi dla mnie punkt wyjścia do dalszych badań tego specyficznego w dziejach chrze-
ścijaństwa zjawiska.  

Niezbędne wydaje się jednak najpierw przeanalizowanie okresu dzielącego pierw-
szą krucjatę od IV soboru laterańskiego w 1215 roku, a więc prawie 120 lat po wpro-
wadzeniu idei krucjatowej w czyn, nie dla śledzenia żywotności idei krucjatowej, ale 
w celu szukania pierwowzorów dla soborowych nawoływań do podjęcia wypraw do 
Ziemi Świętej. Baczną uwagę będę zwracał przede wszystkim na bulle dość szybko 
zmieniających się papieży, bo były to lata coraz większego umacniania się ich autory-
tetu. Wezwania do krucjat odnajdujemy bowiem nie tylko w przemówieniu Urbana II 
na synodzie w Clermont w 1095 roku, ale także w dobie pontyfikatu Kaliksta II – 
w jednym z kanonów I soboru laterańskiego z 1123 roku, zapewniającym krzyżow-
com, idącym nie tylko do Palestyny, lecz i Hiszpanii, darowanie grzechów i opiekę nad 
                                                        

6 Sprawa ta doczekała się licznych opracowań. Fundamentalne opracowanie jego pontyfikatu: A. Bec -
ke r , Papst Urban II (1088–1099), t. 1–2, Stuttgart 1964–1988. 

7 Niektóre z nich, szczególnie synod w Clermont z 1095 r., doczekały się wielu analiz. Warto zwrócić 
uwagę na dużą liczebność synodów zwoływanych w różnych państwach europejskich Tytułem przykładu: 
w latach 962–1055 w powołanym do istnienia cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego odbyły się 23 
synody w obecności papieży i cesarzy – zob. H. Wol te r , Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien 
von 916 bis 1056, Paderborn 1988. Na uwagę zasługują także odbywane w Rzymie tzw. synody postne 
Grzegorza VII, które od drugiego roku jego pontyfikatu (1074) odbywały się corocznie na początku Wiel-
kiego Postu – i w opinii ówczesnych uchodziły za ekumeniczne. Ale i w dobie krucjat – zapoczątkowanej, 
co znamienne, na synodzie w Clermont – liczba synodów w różnych regionach Europy nie zmalała – zob. 
C.J. Hefe le , Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet, t. 5–6, Freiburg i. B. 1886–1887. 

8 Interesującą próbę przybliżenia tego procesu podjął: K. Scha tz , Allgemeine Konzilien – Brennpunkte 
der Kirchengeschichte, Paderborn 1997 (polskie tłumaczenie z 2001 r.). 

9 Fundamentalne opracowanie na temat tego soboru i wcześniejszych obradujących na Lateranie: 
R. Forev i l l e , Lateran I, II, III et Lateran IV, Paris 1965. Sam papież Innocenty III, zapraszając biskupów 
na IV sobór laterański, nie omieszkał zauważyć: iuxta priscam consuetudinem S. Patrum convocemus – 
Bullarium Romanum, t. 1, Romae 1638, s. 76 i n. 
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ich majątkiem i rodzinami, z powołaniem na decyzję Urbana II10. Również bulla Eu-
geniusza III z 1 grudnia 1145 roku, a więc w rok po upadku Edessy, wzywająca króla 
Francji Ludwika VII do podjęcia nowej krucjaty, powołując się także na postanowienie 
Urbana II, zapewniła krzyżowcom identyczne łaski duchowe, a więc odpust zupełny 
i zabezpieczenia materialne (opiekę nad ich żonami i rodzinami), wzywając wszystkich 
do zaniechania sporów, kłótni i waśni wzajemnych11. Nowe argumenty dla dalszego 
prowadzenia wojny krzyżowej dorzucił wielki propagator II krucjaty Bernard z Clair-
vaux. Nie zabrakło wśród nich nawet takich stwierdzeń, że Chrystus sam doprowadza 
do niepowodzeń, by wystawić chrześcijan na próbę miłości do Niego i dla dania im 
okazji podjęcia działań zbawiennych dla ich duszy. On też kilkanaście lat wcześniej, 
głosząc pochwałę nowej formacji zakonów rycerskich, przygotował dla templariuszy 
regułę, w którą wpisano ich powinność walki w imię Chrystusa z niewiernymi12. 

Porażka II wyprawy krzyżowej, starannie przygotowanej, dysponującej wyjątkowo 
wielką siłą zbrojną, kierowanej przez dwóch królów, wytworzyła w pierwszym okresie 
po 1147 roku atmosferę niesprzyjającą dalszemu propagowaniu idei krucjatowej. Stąd 
nie dziwi, że papież Aleksander III nie wprowadził problemu wypraw krzyżowych pod 
obrady III soboru laterańskiego (1179), dając priorytet walce z heretykami13. Dopiero 
dwa lata później, 16 I, a więc na siedem miesięcy przed śmiercią, wystosował odezwę 
do wszystkich chrześcijan o pomoc Ziemi Świętej i nałożył na ten cel dziesięciny14. 
Apel ten podjął jego następca Lucjusz III. Powołując się na poczynania swych po-
przedników, próbował już w 1181 roku, tuż po przywdzianiu tiary papieskiej, pobudzić 
                                                        

10 „Eis qui Hierosolymam proficiscuntur et ad christianum gentem defendendam et tyrannidem infide-
lium debellendam efficaciter auxilium praebuerint, suorum peccatorum remissionem concedimus et domos 
et familias atque omnia bona eorum in beati Petri et Romanae ecclesiae protectione, sicut a domino nostro 
papa Urbano statutum fuit suscipimus” – Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2, wyd. A. Baron , 
H. P ie t r as , Kraków 2002 (dalej skrótowo: Dokumenty Soborów), kanon X, s. 124–127. 

11 „Illis qui tam sanctum tamque prenecessarium opus, et labore devotionis intuitu suscipere, et perfice-
re decreverint, peccatorum remissionem, quam praedessor noster papa Urbanus instituit, auctoritate nobis 
a Deo concessa, concendimus et confirmamus” – Bullarium Romanum, t. 1, s. 58. Już w pierwszych sło-
wach bulli papież uznał za celowe przypomnieć, że głos inicjatora pierwszej krucjaty, wzywający wszyst-
kich synów Kościoła do walki, brzmiał przed półwieczem jak trąba. A apel o zorganizowanie wyprawy 
skierowany do adresata bulli i do tych, którzy są z Boga, papież ubrał w kategoryczne słowa: „commone-
mus, rogamus atque praecepimus et in peccatorum remissionem iniungiumus”. Zob. także: E. Caspa r , Die 
Kreuzzugsbulle Eugens III, „Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur 
Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichte des Mittelalters”, 45, 1924, s. 
285–300; H. G lebe r , Papst Eugen III (1145–1153) unter besonderer Berücksichtigung seiner politischer 
Tätigkeit, Jena 1936.  

12 Be rna rd  z  C la i rvaux , De laude novae militiae ad milites templi [w:] J.P. Migne , Patrologiae 
cursus completus, I, Patrologia Latina, t. 82, Paris 1854, s. 895–918. Jego 495 listów: ibidem, t. 182, 
s. 167–662. O jego zaangażowaniu w sprawy krucjat: A.H. Brodero , Studien zu den Kreuzugsbriefen 
Bernhards von Clairvaux und seine Reise nach Deutschland im Jahre 1142, „Mitteilungnen des Instituts für 
österreichische Geschichtsschreibung”, 66, s. 331–343; E. De la rue l l e , L’idée de croisade chez Saint 
Bernard [w:] Mélanges de Saint Bernard, Dijon 1953, s. 379–409. O jego życiu i działalności – E. Va-
candard , Vie de Saint Bernard abbé de Clairvaux, t. 1–2, Paris 1895; J. Lec le rq , Saint Bernard et 
l’esprit cistercien, Paris 1966. 

13 O krucjatowych wezwaniach poszczególnych papieży: U. Schwer in , Die Aufrufe der Päpste zur 
Befreiung des Heiligen Landes, Berlin 1937.  

14 Sobór przyrzekł złagodzenie pokuty dla tych, którzy poniosą śmierć w walce z heretykami lub we-
zmą udział w ich zwalczaniu – zob. Dokumenty Soborów, s. 204 i n. Fundamentalna praca o długim ponty-
fikacie Aleksandra III: Reu te r , Geschichte Aleksanders III und der Kirche seiner Zeit, t. 1–3, wyd. 2, 
Leipzig 1860–1864. 
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królów Anglii i Francji. To on, wspierając inicjatywę nakładania danin na krucjatowe 
cele, dopuszczał możliwość udzielania odpustu, a dokładniej – znacznego skracania 
pokuty grzesznikom wspierającym te inicjatywy15. Za Urbana III synod paryski 
w 1186 roku podjął sprawę krucjaty16. Ale wszystkie te inicjatywy nie odniosły skutku 
i otoczona przez wojska sułtana Saladyna Jerozolima wpadła w jego ręce (2 X 1187).  

Dopiero ten dramatyczny zwrot stworzył odpowiedniejszy klimat do propagowania 
idei krucjatowych. Przypomniał je Grzegorz VIII w liście do wszystkich wiernych, 
wystosowanym tuż po nadejściu do Rzymu smutnej wieści o upadku Jerozolimy. In-
formując na wstępie o fatalnej sytuacji w Ziemi Świętej, wezwał wszystkich do udziału 
w nowej krucjacie. Wzorem swych poprzedników zapewnił każdego o możliwości 
zyskania z tego tytułu odpustu, a więc i zbawienia wiecznego, i o otoczeniu opieką 
dóbr krzyżowców podczas ich nieobecności w domu, a także, co było nowością, 
o zwolnieniu ich na czas krucjaty od płacenia procentów od lichwy17. I chociaż zmarł 
niebawem (jego pontyfikat trwał zaledwie dwa miesiące), jego następca, Klemens III, 
ponowił analogiczne wysiłki. Wezwał więc dwukrotnie (10 II i 27 V 1188) wszystkich 
do udziału w wyprawie do Palestyny, zapewniając ich o możliwości zyskania odpustu 
z tego tytułu. Co istotne, nakładając tzw. dziesięcinę Saladyna, papież próbował po raz 
pierwszy w historii krucjat opodatkować dochody kościelne na ich cel18. Wysłał też 
niezwłocznie swych legatów do możnowładców i episkopatów poszczególnych 
państw, by zwołali synody diecezjalne i prowincjonalne dla realizacji tych zamie-
rzeń19. Mimo to III krucjata (1189–1192) nie odzyskała utraconej Jerozolimy. Stąd nie 
dziwi ton listu Celestyna III, w którym szukał przyczyn niepowodzeń w grzechach 
chrześcijan, wzywając do poprawy obyczajów i wszczęcia aktów ekspiacyjnych20. 

IV sobór laterański (1215) 

Można zaryzykować twierdzenie, że bez pontyfikatu Innocentego III nie byłoby so-
boru powszechnego na Lateranie. Nie ulega też wątpliwości, że w osobie tego papieża, 
jednego z najwybitniejszych i najskuteczniejszych sterników Kościoła w średniowie-
czu, idee krucjaty znalazły swego nowego, energiczniejszego od jego poprzedników, 

                                                        
15 List papieża z 1181 r. do Henryka króla angielskiego – J.D. Mans i , Conciliorum Nova et Amplissi-

ma Collectio, Venetis 1778, t. 22, s. 475 i n, a także „Ordinatio dd. Joannis III” z 1184 r. do królów francu-
skiego i angielskiego w sprawie świadczeń na rzecz krucjaty – ibidem, t. 22, s. 486 i n. 

16 Ibidem, t. 22, s. 507 i n. 
17 „Epistula prima Gregorii papae VIII ad omnes Christi Fideles” – ibidem, t. 22, s. 527–530. List za-

czynają słowa: „Audite tremendi severitate iudicis, quod super terram Hierusalem divina manus exercuit, 
tanto sumus nos et fratres nostri horrore constituti, tantisque afflicti doloribus, ut non facile nobis occurre-
ret, quid agere, aut quid facere deberemus…”. W dwóch kolejnych listach Grzegorz VIII wezwał wszyst-
kich chrześcijan do postu w środy, piątki i soboty, w intencji odzyskania Palestyny, oraz do zakończenia 
sporów wzajemnych – ibidem, t. 22, s. 531 i n. 

18 C.J. Hefe le , op.cit., t. 5, s. 738 i nn. 
19 Przedmiotem ich obrad była także sprawa reformy duchowieństwa. Takowe synody zwołano również 

w Łęczycy w 1188 r. i w Krakowie w 1189 r. – w obecności kardynała Jana Malabranca, zob.: J.D. Mans i , 
op.cit., t. 22, s. 575–580, 582, 590. 

20 Ibidem, t. 22, s. 598 i n. 
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propagatora21. Wystarczy prześledzić treść jego rozlicznych listów wysłanych do 
władców i hierarchów kościelnych, by nie mieć wątpliwości, że walkę o odzyskanie 
Ziemi Świętej zaliczył od początku pontyfikatu do najpierwszych swoich obowiąz-
ków22. Tę powinność stawiał zawsze na równi i w powiązaniu z walką o reformę du-
chowieństwa i całego Kościoła. Dobitnym tego przykładem jest list do wszystkich 
chrześcijan prowincji mogunckiej. Zauważył w nim, że Bóg, jeśliby chciał, mógłby 
uwolnić Ziemię Świętą z rąk wrogów i nikt nie mógłby się przeciwstawić Jego woli. 

„Lecz kiedy już przekroczyła miarę nieprawość, po wystygnięciu miłości wśród wielu, zde-
cydował obudzić swoich wiernych ze snu śmierci do życia” 

– dając im możliwość nawrócenia się przez walkę z niewiernymi23.  
A po doświadczeniach kuriozalnej IV krucjaty (1204), nad której zorganizowaniem 

papież intensywnie pracował, i krucjaty dziecięcej (1212), której młodocianych uczest-
ników wezwał do powrotu pod opiekę rodziców, wobec rosnącego braku zaintereso-
wania władców dalszymi wyprawami24, zdecydował się odwołać do autorytetu soboru, 
by pobudzić dorosłą populację (po fiasku wyprawy dziecięcej) do udziału w krucjacie.  

Odwołał się do soboru, chociaż w dobie reformy gregoriańskiej kolejni papieże 
utwierdzali wiernych w przekonaniu o swej pełnej władzy nad całym Kościołem 
i wszystkimi wiernymi. I chociaż sam jeszcze bardziej od swych poprzedników ekspo-
nował ten fakt (nie tylko w stosunkach wewnątrzkościelnych), miał świadomość, że 
poprzez wskrzeszenie idei soborów powszechnych i uzyskanie wsparcia ze strony oj-
ców soborowych dla swych planów, wzmocni szansę ich realizacji. Dał temu zresztą 
wyraz w bulli zwołującej sobór, podkreślając, że dla realizacji tak wielu trudnych za-
mierzeń wymagane jest wspólne stanowisko w tym względzie wszystkich wiernych25. 

Czy zorganizowanie krucjaty do Palestyny było w jego zamierzeniach zadaniem 
najpierwszym? O tym świadczy wspomniana bulla zapraszająca biskupów na sobór, na 
dwa lata przed jego rozpoczęciem. Wśród dwóch celów, a raczej pragnień swego serca 
(inter omnia desiderabilia cordis nostri), jakie Innocenty III tu wyeksponował, na 

                                                        
21 Pontyfikat tego papieża, z racji jego znaczenia w historii Kościoła, doczekał się wielu wnikliwych 

analiz, z fundamentalnymi wielotomowymi pracami na czele: F. Hur te r , Geschichte Innocenz III und 
seiner Zeitgenossen, wyd. 3, t. 1–4, Hamburg–Gotha 1841–1843; A. Lucha i re , Innocent III, t. 1–6, Paris 
1906–1908; M. Macca rone , Studi su Innocenzo III, „Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiasti-
ca”, 17, Padova 1972; H. T i lmann , Pope Innocent III, Amsterdam 1980. 

22 „Inter active vite sollicitidines… duo quasi precipua reputamus, utpote que angunt amplius mentem 
nostram… videlicet imperii Romani divisio et necessitas terre sancte” – bulla do wszystkich arcybiskupów, 
biskupów i kleru Lombardii z 20 VII 1203 r. [w:] Regestum Innocenti III papae super negotio Romani 
imperii, red. F. Kempf , Roma 1947, nr 87, s. 231–233; zob. także: ibidem, nr 46, s. 127–129, nr 141, 
s. 332–335; nr 180, s. 388–390. Bulle w sprawie krucjat z VIII 1198 r. oraz z 10 XII 1208 r. do Lombardii 
i Marchii – Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, red. F. Gaude , 
Augustae Taurinorum 1857, t. 1, s. 70–78. Zob. także: H. Rosche r , Papst Innocenz III und die Kreuzzüge, 
Göttingen 1969. 

23 List bez datacji – J.D. Mansi , op.cit., t. 22, s. 956–960. 
24 Na temat krucjat i sytuacji w Palestynie przed 1215 r. napisano już sporo. Nowsze opracowania: 

S. Runc iman , History of the Crusades, t. 1–3, Cambridge 1951–1954 (polski przekład z 1987 r.); History 
of the Crusade, red. K.M. Se t ton , t. 1–4, Madison 1969–1977; M. E rbs tösse r , Die Kreuzzüge, eine 
Kulturgeschichte, wyd. 2, Leipzig 1980; J. P rawer , Crusader Institutions, Oxford 1980. 

25 J.D. Mans i , op.cit., t. 22, s. 960–962 (do episkopatu i przełożonych kościelnych prowincji Vienne, 
tu także obszerny wykaz adresatów tej samej bulli – zob. s. 962–965). Zob. także: Dokumenty Soborów, 
s. 214–219. 
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pierwszym miejscu (obok skutecznej reformy Kościoła) wymienił odzyskanie Ziemi 
Świętej26.  

Temat ten był obecny także w przemówieniu papieża otwierającym obrady. Warto 
omówić jego obszerne fragmenty, bo w poważnym stopniu zdeterminowało obrady 
soborowe. Nawiązując na wstępie do Chrystusowych słów wypowiedzianych na dzień 
przed swoją męką i śmiercią o Jego pragnieniu spożywania z uczniami Paschy, papież 
zapewnił, że nie wzdraga się przed wypiciem kielicha męki dla reformy całego Kościo-
ła i wyzwolenia Ziemi Świętej. Zaraz potem dodał, że potrójnie chce z ojcami soboro-
wymi świętować Paschę: cieleśnie, poprzez uzyskanie dostępu do Jeruzalem, duchowo, 
poprzez naprawę Kościoła, i wiecznie, przez przejście z życia do niebieskiej chwały. 
Pierwsze z wymienionych pragnień opatrzył cytatem z trenów Jeremiasza: 

„O wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą, zastanówcie się i zobaczcie, czy jest ból podob-
ny bólowi memu”, 

wzywając wszystkich, by wyzwolili sprofanowane miejsca święte i Grób Pański. Tam 
bowiem, kontynuował Innocenty III, gdzie ma być czczony Boży Syn, czci się syna 
zatracenia, Mahometa. 

„O jakiż to wstyd, jaka konfuzja, jaka hańba, że synowie niewolnicy Agar przetrzymują naszą 
matkę, matkę służącą wszystkim chrześcijanom”, matkę Syjon. 

A stawiając zebranym pytanie, cóż mają wszyscy czynić, zapewnił, że jest gotów za 
ich radą podjąć wysiłek udania się do królów, książąt, ludów i narodów, 

„aby powstali do Bożej walki i pomszczenia niesprawiedliwości Ukrzyżowanego, wyrzuconego, 
przez grzechy nasze ze swojej siedziby, którą odkupił własną krwią”. 

Dla uniknięcia ewentualnej dyskusji na soborze na temat celowości podjęcia wyprawy 
krzyżowej, zauważył, że niezależnie od tego, jak uczynią inni, kapłani Pana ten trud 
podejmą, na wzór kapłanów w Starym Testamencie, Machabejczyków i synów Mata-
tiasza, wspierając krucjatę osobiście i materialnie, by nikogo nie zabrakło w tak wiel-
kim dziele, by nikt nie został pozbawiony uczestnictwa w sowitej nagrodzie.  

W dalszej części inauguracyjnego przemówienia papież nie omieszkał wezwać do 
odnowy Kościoła. Trudno jednak nie zauważyć, że dopatrywał się ścisłych związków, 
a nawet współzależności, między sprawą krucjaty a dziełem reformy duchowieństwa27. 
Owa więź zauważalna jest także w przyjętych na soborze konstytucjach. Siedemdzie-
siąt pierwszych dotyczyło spraw wewnątrzkościelnych, a wśród nich najwięcej – re-
formy życia i posługi kleru28. A dopiero ostatnia, znacznie obszerniejsza od każdej 
z pozostałych, wzywała do udziału w krucjacie29.  

                                                        
26 Bulla „Vineam Domini Sabaoth” z 19 IV 1213 r. – J.D. Mans i , op.cit., t. 22, s. 960–962; Dokumenty 

Soborów, s. 214–219. 
27 Zachowało się i drugie soborowe przemówienie papieża w całości prawie poświęcone upadkowi 

obyczajów duchowieństwa i konieczności ich naprawy – zob. J.D. Mans i , op.cit., t. 22, s. 974–979. 
28 Obok tego sobór sformułował wyznanie wiary w odpowiedzi na dualizm głoszony przez katarów, po-

tępił niektóre poglądy Joachima z Fiore i Piotra Lombarda. Zajął się także sprawami politycznymi (obrona 
Jana bez Ziemi i złożenie z urzędu Rajmunda z Tuluzy).  

29 Konstytucja 71: „Expeditio pro recuperanda Terra sancta” (nadany przez późniejszych wydawców) – 
Dokumenty Soborów, s. 315–325; J.D. Mans i , op.cit., t. 22, s. 1058–1068. 
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W początkowych zdaniach konstytucja (nie opisując tragicznej sytuacji Ziemi 
Świętej, jak czynili to z reguły jego poprzednicy30) zwraca uwagę na duchowy wymiar 
krucjaty, obligując zarówno osoby duchowne, jak i świeckich uczestników krucjat do 
odpowiednich, godnych tej świętej wyprawy postaw i zachowań. Tych pierwszych, 
jeśli wezmą udział w krucjacie, zarówno prostych księży, jak i wyższych rangą (tam 
subditi quam prelati), wezwano do gorliwej modlitwy i napominania krzyżowców, 
pouczania ich słowem i przykładem, jak również kierowania się tylko bojaźnią i miło-
ścią Bożą. Jeśliby zaś zgrzeszyli – zaleca sobór – niech natychmiast pokutują.  

Na takim ujmowaniu wyprawy krzyżowej zaważyły sygnalizowane wyżej przemy-
ślenia papieży, od Aleksandra II poczynając, i niektórych intelektualistów chrześcijań-
skich. Jeśli w dobie pierwszego z wymienionych stawiano jeszcze fundamentalne py-
tanie, czy godzi się, by Kościół i papież prowadzili wojny, półtora wieku później Inno-
centy III widział w krucjatach środek prowadzący do zbawienia, z którego wszyscy 
powinni skorzystać. Stąd konstytucja zobowiązała hierarchów kościelnych, by żarliwie 
do niej nawoływali (duchowni nie mogli sami chwytać za broń) i prosili wszystkich, 
w tym także królów i książąt, do osobistego w niej udziału lub, jeśli to niemożliwe, do 
wysłania swych wojsk. Sobór upomniał się także o tych, którzy „zdjęli znak krzyża”, 
polecając jego ponowne przyjęcie, by w ten sposób wypełnili dane Bogu przyrzecze-
nia. 

Wszyscy krzyżowcy mają zachować nie tylko pokorę, ale i wstrzemięźliwość w je-
dzeniu i ubiorze, wyzbyć się zawziętości, sporów wzajemnych i zawiści31. Konstytucja 
soborowa ostrzega ich jednak, że uzbrojeni w oręż duchowy i materialny (spiritualibus 
et materialibus armis muniti) nie mogą ufać własnym siłom, lecz mocy Bożej. Wydaje 
się, że można na tej podstawie sformułować hipotezę, że takie widzenie wyprawy 
krzyżowej w kategoriach soteriologicznych i moralnych czyniło z niej wojnę świętą. 

Istotnym fragmentem tej konstytucji były ustalenia natury finansowej. 
„By nie wydawało się, że nakładamy na ludzi ciężary nie do uniesienia, których nie chcemy 

nawet ruszyć palcem (…) darujemy 30 tysięcy funtów i statek i zgłaszamy gotowość przekazać 
na ten cel 3 tysiące srebrnych marek”32. 

Ta oferta wraz z poleceniem obwarowanym karą ekskomuniki, by całe duchowieństwo 
niższe i wyższe miało udział w krucjacie i partycypowało w nagrodzie z nią związanej, 
oddawało przez trzy lata na cel organizowanej krucjaty trzydziestą część swoich do-
chodów kościelnych, a kardynałowie z papieżem włącznie – dziesięcinę, miała raz 
jeszcze uwypuklić fakt, że w wyprawie krzyżowej uczestniczyć muszą na różny sposób 
wszyscy członkowie Kościoła.  

Tu konstytucja nawiązywała do wcześniejszych, nieudanych prób Innocentego III. 
Jego bulla Graves orientalis z ostatniego dnia 1199 roku nakładała identyczne podatki 
na Kościół rzymski, a na każdego duchownego nieco niższe (czterdziestą część rocz-
nych dochodów), precyzując sposób ich ściągania33. Niezależnie od małej skuteczności 
                                                        

30 Zob. np. przemówienie Urbana II na synodzie w Clermont – zob. J.D. Mans i , op.cit., t. 20, Venetis 
1775, s. 821–824 czy list Grzegorza VIII z 1187 r. – ibidem, t. 22, Venetis 1778, s. 527–530. 

31 Dokumenty Soborów, s. 316. Znamienne, że Grzegorz VIII na wieść o upadku Jerozolimy w 1187 r., 
wzywając wszystkich wiernych do udziału w krucjacie, zobligował ich do ścisłego postu w piątki i do 
powstrzymania się od pokarmów mięsnych w środy i soboty, a także do zakończenia wszelkich sporów – 
J.D. Mans i , op.cit., t. 22, s. 530 i n. 

32 Dokumenty Soborów, s. 318. 
33 Die Register Innocenz III, t. 1, Graz–Köln 1964, nr 258, s. 490–497.  



 95

tego przedsięwzięcia historycy są zgodni, że ten papież jako pierwszy docenił wagę 
odpowiedniego zabezpieczenia finansowego krucjat34. 

Chęć zainteresowania krucjatami jak najliczniejszej rzeszy ludzi skłoniła ojców so-
borowych do przyznania im specjalnych przywilejów ekonomicznych. Trudno za takie 
nie uznać decyzję o zwolnieniu krzyżowców na czas wyprawy od płacenia wszelkich 
powinności feudalnych, a także od uiszczania procentów od lichwy zaciągniętej u Ży-
dów35. Pozbawienie należnych z tego tytułu dochodów wierzycieli i feudałów należy, 
jak mniemam, interpretować także jako próbę przerzucenia na nich części obciążeń 
finansowych na rzecz wypraw do Palestyny36. Było to zgodne z sygnalizowaną wyżej 
tendencją uczynienia z krucjat powinności wszystkich chrześcijan (Ecclesia Universa-
lis), a nawet mieszkających wśród nich Żydów, bogacących się poprzez lichwę ich 
kosztem. Prawodawcy uznali za celowe podkreślić, że są one rzeczą sprawiedliwą 
z racji ich posłuszeństwa zobowiązaniom zaciągniętym wobec Pana Niebios.  

Sobór zapewnił także wszystkich krzyżowców o wzięciu ich samych wraz z dobra-
mi pod opiekę „św. Piotra i naszą”, zobowiązując wszystkich hierarchów kościelnych 
do wyznaczenia specjalnych osób mających zabezpieczyć nienaruszalność majątków 
do czasu ich powrotu37. Ten fragment konstytucji stanowi powtórzenie zapewnień 
poprzednich synodów, jak i poszczególnych papieży, w ślad za słowami wypowiedzia-
nymi po raz pierwszy przez Urbana II w 1095 roku w Clermont38.  

Konstytucja soborowa nie poprzestała jednak na wyliczeniu przywilejów przysłu-
gujących krzyżowcom. Wśród wymogów stawianych wszystkim chrześcijanom znalazł 
się soborowy zakaz urządzania przez trzy lata turniejów rycerskich oraz nakaz po-
wszechnego przestrzegania przez władców chrześcijańskich pokoju przynajmniej przez 
cztery lata. Ten ostatni postulat od zarania towarzyszył wezwaniom do krucjat. Papieże 
podkreślali bowiem, że wojny toczone wśród wyznawców Chrystusa uniemożliwiają 
zorganizowanie skutecznej wyprawy na jego przeciwników39. Zrozumiałe są także 
soborowe zakazy handlowania z Saracenami, sprzedawania im surowców, a więc żela-
za i drewna do budowy galer, oraz uprawiania piractwa (po to, by krzyżowcy mieli 

                                                        
34 Zob. G. Mar t in i , Innocenzo III e il finanziamento delle crociate, „Archivio della Reale Societa 

Romana di Storia Patria”, 67, 1944, s. 314 i n. Znane są dyrektywy tego papieża dopracowujące system 
ściągania podatków (skarbona w każdym kościele zamykana na trzy klucze, z których jeden pozostawał 
w rękach biskupa). 

35 Zwolnienie od świadczeń obowiązywało nawet wówczas, gdy wyruszający na krucjatę wcześniej zo-
bowiązał się pod przysięgą do ich uiszczania. Natomiast Żydzi mieli przedstawić rachunki o wielkości 
dochodu z zastawu z potrąceniem własnych wydatków. Te polecenia miały im przekazać władze świeckie – 
zob. Dokumenty Soborów, s. 320. 

36 Ibidem, s. 320. 
37 Ibidem, s. 320. 
38 „Interim vero eos, qui ardore fidei ad expugnandos illos laborem istum assumpserint, sub ecclesiae 

defensione et beati Petri et Pauli protectione, tanquam verae obedientiae filios recepimus, et ab universis 
inquietationibus manere securos” – J.D. Mans i , op.cit., t. 20, s. 823 i n. Na te słowa powołał się I sobór 
laterański z 1123 r., zaznaczając, że czyni tak jak Urban II. Opieką mieli być objęci także krzyżowcy spie-
szący do Hiszpanii – Dokumenty Soborów, s. 124. Podobne zapewnienia złożył tuż po upadku Jerozolimy 
w 1187 r. Grzegorz VIII – J.D. Mans i , op.cit., t. 22, s. 527–530. 

39 Już w kanonach synodu w Clermont z 1095 r. znajdujemy postanowienia rozszerzające pokój Boży 
(„Treuga Dei”) na wiele dni tygodnia (od środy wieczorem do poniedziałku rano, w wigilie wszystkich 
znaczniejszych świąt) i roku (od początku Adwentu do oktawy po Trzech Królach i od Siedemdziesiątnicy 
do oktawy paschalnej) – J.D. Mans i , op.cit., t. 20, s. 887. 
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dostęp do większej liczby okrętów). Część z nich formułowana była już wcześniej, 
inne weszły potem na stałe do praktyki i prawodawstwa dla osłabienia przeciwnika.  

Wszystkie te zakazy obwarowane zostały karami kościelnymi, a w nielicznych 
przypadkach nawet groźbą oddania winnych sądownictwu świeckiemu. Odmawiają-
cym wykonania wszystkich tych powinności, jak i udziału w krucjacie, zagrożono 
Bożym gniewem, Bożym sądem, nie bez przypomnienia, że zostali odkupieni krwią 
Chrystusa i że z Jego łaski żyją40. 

Konstytucję soborową zamyka zapewnienie, że uczestnicy krucjaty otrzymają od-
pust zupełny za grzechy, „jeśli ze skruszonym sercem ustnie je wyznają”41. Fragment 
ten wart jest szczególnej uwagi. Powtarza on, co prawda, obietnice sformułowane 
przed 130 laty w przemówieniu Urbana II42, a potem powtarzane przez jego następców 
i wpisywane do postanowień synodalnych43, ale prawodawca (świadomy swej plenitu-
do potestatis) w tym przypadku uzasadnia swą decyzję, a raczej wyjaśnia źródło swych 
kompetencji, powołując się na powagę apostołów Piotra i Pawła i przysługującą mu 
władzę związywania i rozwiązywania, a więc na ewangeliczny zapis (Mateusz 16,19; 
18,18).  

Trudno nie dostrzec, że konstytucja powtórzyła postanowienia Grzegorza VIII 
w sprawie krucjaty sprzed 27 lat. Te zaś, jak i poprzednie nawiązywały do decyzji 
Urbana II z 1095 roku. W porównaniu z wcześniejszymi przywilejami odpustowymi 
sobór rozszerzył je jednak także na tych, którzy nie biorąc osobiście udziału w wypra-
wach krzyżowych, wyślą na nie na swój koszt innych, a także wszystkich, którzy 
w jakikolwiek inny sposób (nie tylko finansowo) wesprą to dzieło. Co znamienne, dwa 
razy, na dwu różnych miejscach, konstytucja to powtarza44. Znak to nieomylny, iż 
sobór wiązał z tym wielkie nadzieje na pomnożenie potencjału militarnego krzyżow-
ców, szczególnie zaś na większą liczbę okrętów45. Praktyka rozszerzania dostępu do 
odpustów – także na tych, którzy nie szczędzą pieniędzy na ten cel – zaczęła się kształ-
tować od pontyfikatu Grzegorza VIII. Tę istotną mutację, prowadzącą w przyszłości do 
wiązania odpustów ze świadczeniami finansowymi, nie należy tłumaczyć wtedy jesz-
cze jedynie chęcią pozyskania środków na walkę z niewiernymi. Historycy zwracają 
jednak uwagę na ewolucję tego procesu w wiekach następnych, a więc rozszerzanie 
możliwości zyskiwania odpustów za datki pieniężne – także na inne cele, wiążąc je ze 
zmianami w pojmowaniu pokuty, sygnalizując, że Innocenty III był w tej materii pod 

                                                        
40 Dokumenty Soborów, s. 318. 
41 „… omnibus … plenam suorum peccaminum, de quibus liberaliter fuerint corde contriti et ore con-

fessi, veniam indulgemus” – ibidem, s. 324.  
42 „Nos autem… fidelibus christianis, qui contra eos arma susceperint, et onus sibi huius peregrinationis 

assumpserint, immensas pro suis delictis penitentias relaxamus. Qui autem ibi in vera poenitentia decesse-
rint, et peccatorum indulgentiam, et fructum aeternae mercedis se non dubitent habituros” – J.D. Mans i , 
op.cit., t. 20, s. 823 i n. 

43 To samo, z powołaniem się na Urbana II, postanowił I sobór laterański w 1123 r. – zob. Dokumenty So-
borów, s. 124. Podobną deklarację złożył w 1187 r. Grzegorz VIII – J.D. Mansi, op.cit., t. 22, s. 527–530. 

44 Konstytucja 71, p. 7, Dekrety Soborów, s. 316–318 i p. 26, ibidem, s. 324. 
45 „… ut qui personaliter non accesserint in subsidium Terrae sanctae, competentem conferunt nume-

rum bellatorum cum expensis ad triennium necessariis secundum proprias facultates, in remissionem pecca-
torum suorum… Huius remissionis volumus esse participes non solum eos qui naves proprias exhibent, sed 
etiam illos, qui propter hoc opus naves studuerint fabricare” – Konstytucja 71, p. 7, Dokumenty Soborów, s. 
316–318. 
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wpływem swego mistrza, bolońskiego jurysty Huguccia46. Warto zauważyć, że kilka 
lat wcześniej ten sam papież ogłosił krucjatę przeciw katarom, zapewniając jej uczest-
nikom identyczne łaski jak krzyżowcom zmierzającym do Palestyny.  

Opierając się na omawianej konstytucji, Innocenty III, który miał – co warte po-
nownego podkreślenia – na jej kształt decydujący wpływ, zapowiedział już dwa tygo-
dnie po zakończeniu soborowych debat zorganizowanie krucjaty 1 czerwca 1217 roku 
ad liberandam Terram Sanctam de manibus impiorum. Bulla z 14 grudnia 1215 roku 
w siedemnastu paragrafach powtarzała najważniejsze postanowienia 71. Konstytucji, 
zapewniając na końcu krzyżowców o możliwości zyskania odpustu zarówno dla nich, 
jak i dla tych, którzy wyprawę finansowo wesprą. Papież uznał za celowe podkreślić, 
że czyni to na mocy władzy rozwiązywania i zawiązywania otrzymanej od Boga47.  

Niespodziewana śmierć Innocentego III (16 VII 1216), który przez ostatnie miesią-
ce swego życia z dużą determinacją dążył do zorganizowania V krucjaty, nie przeszko-
dziła w jej rozpoczęciu w 1217 roku, w nieodległym od zaplanowanego terminie, już 
za pontyfikatu jego następcy, Honoriusza III, który również gorliwie o to zabiegał. 
Jednakże po początkowych sukcesach, a nawet zdobyciu Damietty w delcie Nilu, mi-
mo  udziału  wielu  królów (ale zabrakło cesarza Fryderyka II) i wyjątkowej aktywno-
ści papieskiego legata kardynała Pelagiusza, nie osiągnęła ona z różnych względów 
zamierzonego celu. I cztery lata później krzyżowcy zmuszeni zostali do opuszczenia 
Egiptu48. 

I sobór lyoński (1245) 

V krucjata zakończona fiaskiem w 1221 roku nie zniechęciła Honoriusza III do po-
nowienia starań o odzyskanie Ziemi Świętej. Negocjacje jego dwóch legatów z cesa-
rzem w lipcu 1225 roku doprowadziły do złożenia przezeń przysięgi, że za dwa lata 
wyruszy na Wschód. W styczniu 1228 roku, a więc 10 miesięcy po swoim wyborze, 
Grzegorz IX wystosował list do wszystkich wiernych z dramatycznym apelem: Clamat 
autem ad singulis Christi sanguis de terra, supplicat parvus et humilis exercitus49. 
Wyraził przy tym nadzieję, że to, co zostało w pokorze rozpoczęte, powinno z pomocą 
Bożą szczęśliwie się zakończyć. Fryderyk II, który zwlekał z wykonaniem przyrze-
czeń, został przezeń wyklęty. Dwa lata później tenże cesarz odzyskał na drodze nego-
cjacji z sułtanem egipskim Al-Kamilem na 10 lat miejsca święte w Palestynie i jej 
wybrzeża od Akki do Jaffy.  

                                                        
46 Zob. C. Egger , Papst Innocenz III als Theologe, „Archivum Historiae Pontificiae”, 30, 1992, s. 55–

123. O ewolucji w zakresie udzielania odpustów: N. Pau lus , Geschichte des Ablasses im Mittelalter, 
Paderborn 1922.  

47 „Nos igitur omnipotentis Dei misericordia et beati Petri et Pauli auctoritate constituti, ex illa quam 
nobis… Deus ligandi atque solvendi contulit potestatem…” – Bullarum Romanum, t. 1, s. 77 i n. 

48 J.P. Donovan , Pelagius and the Fifth Crusade, Philadelphia 1950; R. Röhr ich t , Studien zur 
Geschichte des Fünften Kreuzzuges, Innsbruck 1891. 

49 Epistula prima Gregorii papae IX ad omnes fideles de negotiis terrae sanctae – J.D. Mans i , op.cit., 
t. 23, Venetis 1779, s. 40. 
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Ale gdy i to nie rozwiązywało krytycznej sytuacji w Ziemi Świętej, Grzegorz IX, 
skonfliktowany nadal z cesarzem, wystosował we wrześniu 1234 roku bullę do po-
szczególnych narodów, wzywając je do udziału w krucjacie. Odwołując się do symbo-
liki biblijnej, pisał w niej na wstępie o Rachel płaczącej nad domem niebieskiego chle-
ba (Betlejem), nad górą Syjon, z której wyszło prawo, nad miastem wielkiego króla 
(Jeruzalem) i ziemią (Palestyną), którą Syn Boży konsekrował krwią za nas przelaną, 
nad obszarami niegdyś wolnymi, które teraz muszą służyć pod niesprawiedliwą tyra-
nią. W dalszej części na mocy swej apostolskiej władzy wiązania i rozwiązywania 
zapowiedział udzielenie odpustu zupełnego wszystkim, którzy wezmą udział w krucja-
cie osobiście, a także tym, którzy nie uczestnicząc w niej bezpośrednio, wyślą tam na 
własny koszt według swoich możliwości innych, jak również krzyżowcom, którzy 
wyruszą na wyprawę na koszt innych, gwarantując uczestnikom opiekę Stolicy Apo-
stolskiej nad ich majątkiem na czas nieobecności50. Słowem, papież powtórzył prawie 
wszystkie fragmenty konstytucji IV soboru laterańskiego w sprawie krucjaty51.  

Nie miejsce tu na rozstrzyganie przyczyn nieskuteczności tych nawoływań, chociaż 
wobec odnawiających się ostrych konfliktów Grzegorza IX z Fryderykiem II, można 
mieć wątpliwości co do priorytetów polityki papieskiej. Zmiany w Azji Mniejszej 
sprawiły, że już trzy lata po jego śmierci Jerozolima zajęta została (11 VII 1244) przez 
chorezmijskich Turków. A trzy miesiące później oddziały krzyżowców rozbite zostały 
w pobliżu Gazy, tracąc możliwości podejmowania ofensywnych działań. 

Nie to jednak było przyczyną zwołania soboru w Lyonie na dzień 28 czerwca 1245 
roku. Innocenty IV (wybrany 25 VI 1243 r., a więc dopiero 22 miesiące po śmierci 
Grzegorza IX) chciał przede wszystkim, by przed trybunałem soborowym postawić 
Fryderyka II za zajęcie posiadłości Państwa Kościelnego i wrogie poczynania wobec 
kardynałów i innych duchownych spieszących do Lyonu. Stąd, mimo absencji posta-
wionego w stan oskarżenia cesarza, trzy główne soborowe sesje zakończyły się po-
nownym jego wyklęciem, pozbawieniem go władzy i koron oraz zwolnieniem jego 
poddanych od przysięgi wierności. 

Na drugim więc planie, wraz z zabiegami o przezwyciężenie kryzysu w Kościele, 
szczególnie wśród duchowieństwa, znalazły się kwestie przybierającej na sile ekspansji 
mongolskiej i tragicznej sytuacji cesarstwa łacińskiego. Relacje przedstawiciela pa-
triarchy jerozolimskiego, biskupa Bejrutu Galerona i Aleksandra patriarchy antiocheń-
skiego, o sytuacji w Ziemi Świętej zrobiły na 150 ojcach soborowych wielkie wraże-
nie. Podjęli więc uchwałę w sprawie przyszłej krucjaty, a król francuski Ludwik IX 
potwierdził gotowość wypełnienia ślubowania złożonego w trakcie ciężkiej choroby 
i udania się na wyprawę krzyżową,.  

Wezwanie do uczestnictwa w niej, ujęte także w formie konstytucji, nie znalazło się 
na początku soborowych dekretów52, w czym ojcowie soborowi naśladowali swych 

                                                        
50 List papieża ad Anglos – De negotiis terrae sancta promovendis – J.D. Mansi, op.cit., t. 23, s. 69–73. 
51 Końcowy fragment wspomnianego listu Grzegorza IX jest identyczny z 71. Konstytucją IV (w. 25–

27) soboru laterańskiego – zob. Dokumenty Soborów, s. 324 (zamieniono jedynie trzy wyrazy, nie zmienia-
jąc sensu całości). 

52 Układ dokumentów w zależności od redakcji był różny, ale nawet pars altera Constitutiones umiesz-
cza wezwanie do krucjat na końcu: zob. Super Cruciata – J.D. Mans i , op.cit., t. 23, s. 628–632 (całość 
soborowych postanowień – ibidem, s. 613–698); G. A lbe r igo , G.L. Rose t t i , P.P. Joannou , C. Le -
opard i , P. Prod i , Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna 1991, s. 273–301; Dekrety Soborów, 
s. 332–393. 
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poprzedników z 1215 roku. Podobieństwa zresztą między postanowieniami obydwu 
soborów w tej kwestii są liczniejsze. I tu konkretne postanowienia poprzedzone zostały 
jednym tylko zdaniem, w którym wyrażono z jednej strony smutek z powodu dotkli-
wych porażek, z drugiej zaś pragnienie uwolnienia Palestyny z rąk bezbożnych53. Ale 
brak danych na temat konkretnych planów francuskiego monarchy nie pozwolił ojcom 
soborowym orzekać o miejscu i dacie spotkania krzyżowców, jak uczyniono to na 
Lateranie 30 lat wcześniej. 

Wszystkie kolejne fragmenty lyońskiej konstytucji dotyczące krucjaty są podobne 
do laterańskiej, nie tylko w swej sekwencji, ale nawet w szacie werbalnej54. Jest więc 
tu napomnienie duchowieństwa, by pouczało krzyżowców i było uzbrojone w oręż 
duchowy, a także zagwarantowanie księżom idącym do Palestyny trzyletnich docho-
dów z beneficjów, jak również zobowiązanie wszystkich do tego stanu należących do 
przeznaczania przez trzy lata dwudziestej części dochodów na ten sam cel, a kardyna-
łów do dziesięciny. Są i podobne nakazy i zakazy pod adresem świeckich. A wszystko 
zamyka zapewnienie krzyżowców i wszystkich, którzy wesprą krucjaty, że otrzymają 
odpust zupełny. Zwraca na siebie uwagę wtrącone tu zdanie zalecające posiadaczom 
wielkich fortun unikanie bezużytecznych i nadmiernych wydatków na inne cele, szcze-
gólnie na hulanki i uczty, by można te fundusze zużytkować na zbożny cel wyprawy55. 

Lektura całości wiedzie do konkluzji, że sobór z racji swej krótkotrwałości (obra-
dował trzy tygodnie od 26 VI do 17 VII), a nade wszystko z powodu oddania pierw-
szeństwa konfliktowi z cesarzem, zadowolił się przepisaniem obszernych fragmentów 
konstytucji dotyczącej krucjaty sprzed 30 lat. 

Chociaż trudno wszczynać tu dyskusję, co bardziej przyczyniło się do zorganizo-
wania VI krucjaty, soborowe wezwanie czy wierność Ludwika IX złożonemu wcze-
śniej ślubowaniu, nie ulega wątpliwości, że francuski monarcha skwapliwie skorzystał 
z przyzwolenia na ściąganie podatków (także od duchowieństwa), bez których jego 
wyprawa, trzy lata po zakończeniu soboru, byłaby utrudniona.  

Krucjata pod wodzą Ludwika IX, przy minimalnym wsparciu oddziałów angiel-
skich, wyruszyła w sierpniu 1248 roku na Cypr, a stamtąd do Egiptu. I chociaż akcja 
dyplomatyczna Innocentego IV, zmierzająca do pozyskania życzliwości wielkiego 
chana mongolskiego, nie odniosła skutku, wojska krzyżowców już w czerwcu roku 
następnego łatwo zdobyły Damiettę. Ale po jedenastu miesiącach, po dotkliwych po-
rażkach i utracie wielu tysięcy rycerzy, musiały ją przekazać muzułmanom. Francuski 
monarcha ponowił próbę dotarcia na Wschód w 1270 roku, kilka lat po zdobyciu przez 
Bajbarsa, późniejszego sułtana Egiptu, Cezarei, Jaffy i Antiochii. Na fiasko tej siódmej 
krucjaty decydujący wpływ miała śmierć Ludwika IX w obozie pod Tunisem, z które-
go zamierzał zaatakować posiadłości sułtana położone na Wschodzie. 

Była to w zasadzie ostatnia krucjata, chociaż Edward, późniejszy król Anglii, już 
w maju 1271 roku dotarł do Akki. Dysponował jednak nazbyt słabą siłą militarną, by 
móc podjąć działania zaczepne. Wspominam tu o tej eskapadzie, bo uczestniczył 
                                                        

53 „Afflicti corde pro deplorandis Terrae sanctae periculis… ad liberandum ipsam Deo propitio de im-
piorum manibus, totis affectibus aspiramus” – Dokumenty Soborów, s. 382. 

54 Dokładną analizę treści tego fragmentu konstytucji pod kątem jego zgodności z dekretami soboru 
z 1215 r. – zob. ibidem, s. 382–393. 

55 „Nobiles quidem et potentes… piis praelatorum monitis inducantur, ut… ab expensis inutilibus et su-
perfluis, sed ab illis praecipue, quae fiunt in commesationibus et conviviis, abstinnentes, eas commutent in 
personarum illarum subsidium…” – ibidem, s. 382–384. 
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w niej biskup Teobald Visconti, który w trakcie jej trwania dowiedział się o swym 
wyborze na Stolicę Apostolską. Fakt ten musiał mieć wpływ na stosunek Grzegorza X 
(bo takie imię przybrał elekt) do krucjat. Nie mogło być inaczej, skoro jako jedyny 
papież znał sprawy, szczególnie śmiertelne zagrożenie resztek posiadłości krzyżow-
ców, z autopsji56. Miał więc świadomość, że sytuacja po upadku cesarstwa łacińskiego 
(1261), utracie Antiochii i całego tamtejszego księstwa (1268), jest dramatyczna, 
a czas na odpowiednią pomoc ostatni. 

II sobór lyoński (1274) 

Sygnalizowane wyżej klęski przyspieszyły decyzję o zwołaniu drugiego soboru 
w Lyonie57. Owszem, spraw domagających się pilnego podjęcia było wtedy więcej 
(położenie kresu schizmie wschodniej i ponowienie prób reformy duchowieństwa). 
Znalazły się one jednak na drugim planie soborowych debat58. Sygnalizował to papież 
już w liście z 1272 roku, zwołującym sobór, w którym pisał o Zbawicielu płaczącym 
nad mającym ulec zagładzie Jeruzalem, o obecnym mieście Dawida, rozdartym przez 
odstąpienie Greków, o mieście dotkniętym totalną ruiną, pozostającym pod okupacją 
i dotkniętym wielkim zdewastowaniem. Oczywiście, nie zabrakło w nim również uty-
skiwań na schizmę w Kościele i upadek obyczajów, ale motyw krucjaty powracał 
w nim najczęściej59.  

O pilności i wyjątkowej wadze tej sprawy przekonywał też papież w przemówieniu 
inaugurującym soborowe debaty, przedstawiając swój plan wyprawy do Palestyny60. 
Stąd nieprzypadkowo, w odróżnieniu od wcześniejszych soborów, apel o udzielenie 
pomocy Ziemi Świętej znalazł się na początku wszystkich soborowych postanowień, 
a wezwanie to otwiera obszerny, liczący kilkadziesiąt wersetów wstęp. Już pierwsze 
zdanie odwołuje się do gorliwości religijnej i żarliwej pobożności wiernych, które 

                                                        
56 Sam o tym nie zaniedbał przypomnieć na początku soborowej konstytucji w sprawach krucjaty: „… 

non tantum audivimus sed oculis nostris aspeximus et manus nostrae contractaverunt…” – Dokumenty 
Soborów, s. 400. 

57 Nowsze opracowania i wydawnictwa na temat tego soboru: B. Roberg , Einige Quellenstücke zur 
Geschichte des II. Konzil von Lyon, „Annuarium Historiae Conciliorum”, 21, 1989, s. 103–146; idem, Das 
Zweite Konzil von Lyon (1274), Schöningh Paderborn 1990; M. Mol la t , P. Tombeur , Les conciles Lyon 
I et Lyon II, Louvain 1974; Il Concilio di Lione (1274) secondo la „Ordinatio Concilii Generalis 
Lugdunensis”, wyd. A. Franchi, Roma 1965. 

58 Uwaga ta dotyczy także unii z Kościołem prawosławnym. Zawarta na soborze służyć miała także od-
zyskaniu pozycji w Palestynie – zob. W. Vr ie s , Rom und die Patriarchate des Ostens, Freiburg–München 
1963, s. 47; E. P rzekop , Rzym–Konstantynopol, Olsztyn 1987, s. 62 i nn. 

59 „Dum funiculus haereditati Domini, eadem terra sancta per nefandissimos Saracenos sic audacter 
invaditur, sic secura occupatur audacia, sic vastatur intrepide, sic in eisdem partibus Christianus populus 
immaniter trucidatur: quasi non sit illis adiutor, nec sit qui misereri possit ipsorum…” – J.D. Mans i , 
op.cit., t. 24, Venetis 1780, s. 39 i n.  

60 Uzasadnione wydaje się twierdzenie, że wybór Lyonu (zamiast Lateranu) miał także ułatwić organi-
zację krucjaty poprzez obecność uczestników z Francji, która z racji swego potencjału militarnego powinna 
była wzmocnić siłę krucjaty. 
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powinny pobudzić do obrony Palestyny i współdziałania z Bogiem w Jego sprawie61. 
W następnych jest mowa o zniewadze wyrządzonej Odkupicielowi przez zajęcie przez 
Saracenów Ziemi Świętej, skoro jest ona cząstką dziedzictwa Pana, uświęconą jego 
własną krwią. Są i słowa bólu, że tamtejszy lud chrześcijański jest mordowany w nie-
ludzki sposób, ku obrazie Stwórcy i wszystkich wyznawców katolickiej wiary, którym 
niewierni stawiają obelżywe i aroganckie pytania: Gdzie jest Bóg chrześcijan? Jest 
i apel do wszystkich wiernych, by pomścić zniewagę Ukrzyżowanego.  

Papież znał bowiem rosnącą niechęć nie tylko królów i książąt, ale i wiernych do 
uczestniczenia w krucjatach. Poglądy te podzielało wielu teologów i hierarchów ko-
ścielnych. Ubolewali oni nad niegodnym szafowaniem odpustami, nad udzielaniem 
dyspens od zobowiązań krucjatowych, nad uchylaniem się kleru od płacenia należnych 
świadczeń na rzecz wypraw, nad nasilającą się wśród coraz szerszych kręgów społe-
czeństwa niewiarą w otrzymanie królestwa niebieskiego za udział w krucjatach z rów-
noczesnym przekonaniem, że można to uzyskać w bardziej bezpieczny sposób, uczest-
nicząc w innych zmaganiach z wrogami Kościoła62.  

W tej sytuacji papież uznał za celowe położenie znacznie większego niż dotąd naci-
sku na odpowiednie uargumentowanie religijne krucjaty. Stąd nie dziwi, że do akt 
soborowych zostały dołączone obszerne fragmenty traktatu byłego generała dominika-
nów Humberta z Romans „De his quae tractanda videbantur in concilio generali Lug-
duni celebrando sub Gregorio Papa X”63. Warto więc prześledzić jego treść, bo spo-
rządzony został z polecania papieża i stanowić miał dlań wskazówkę, nad czym należy 
na soborze dyskutować. Oddaje też atmosferę, jaka towarzyszyła zamiarowi zorgani-
zowania nowej krucjaty. 

Już w pierwszym z 27 rozdziałów Humbert podkreślił, że do obowiązków papieża 
należy pilne strzeżenie ludu chrześcijańskiego, bo Zbawiciel upomniał jedynie apostoła 
Piotra, przechwalającego się, iż nigdy go nie opuści64. Trudno orzec, czy była to przy-
gana pod adresem Grzegorza X, czy tylko wyeksponowanie jego obowiązków. W na-
stępnych rozdziałach autor przyrównał dzieje chrześcijaństwa do historii narodu wy-
branego, dostrzegając podobieństwa w dobie prześladowań, w okresie późniejszych 
podziałów i zepsucia obyczajów. Potem kreśląc obraz prześladowań ze strony Sarace-
nów, nie powstrzymał się przed ubolewaniem nad utratą Ziemi Świętej. Wyliczył też 
siedem racji, dla których kler powinien popierać krucjaty (gorliwość w sprawach bo-

                                                        
61 Wstęp otwierają słowa „Zelus fidei, fervor devotionis et compassionis pietas…”. Może tekst ten na-

pisał sam papież, skoro jest tu wzmianka: „Nos autem auditis eorum consiliis…” – Dokumenty Soborów, 
s. 402.  

62 Sam papież zainteresowany był w wyjaśnieniu przyczyn wygasania ducha krzyżowego. Znał więc 
liczne polemiczne raporty w tej sprawie, a więc „Collectio de scandalis Ecclesiae” – napisane chyba przez 
franciszkanina Gilberta z Tournai – piętnujące szkody wyrządzone ruchowi krucjatowemu przez skłóco-
nych z sobą władców i książąt, ale i przez kler, który ciągnie korzyści z dyspens od ślubów krucjatowych, 
a także dzieło biskupa ołomunieckiego, Brunona z Schauenburga, twierdzącego, że krucjaty do Palestyny są 
anachroniczne, a podobne wyprawy przeciw poganom w Europie konieczne, oraz utwór dominikanina 
Wilhelma z Trypolisu, który nad walkę zbrojną przedkładał zaufanie do pracy kaznodziejskiej, dzięki 
której, jego zdaniem, Orient zostanie nawrócony – zob. P.A. Throop , Criticism of the Crusades, Amster-
dam 1940.  

63 „Extractus de libri quem fecit Humbertus de Romanis” – J.D. Mans i , op.cit., t. 24, s. 109–120. 
O obszerniejszym dziele tegoż autora: „Opus tripartitum” – zob. P.A. Throop , op.cit., s. 147–213. 

64 „Extractus de libri…”, cap. I, III, s. 109 i n. W trzecim rozdziale nie omieszkał zauważyć, że papież 
powinien się przeciwstawić nagannym postawom chrześcijan – ibidem, cap. III, s. 109 i n. 
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żych, w prawie chrystusowym, miłość braterska, nabożność do Ziemi Świętej, stan 
wojny, przykład poprzednich ojców soborowych, łaska Kościoła), a także osiem przy-
czyn odciągających chrześcijan od wojny z Saracenami (omotanie grzechem, nadmier-
ny strach przed karą cielesną i nadmierna miłość własnej ojczyzny, złe słowa ludzkie, 
nikczemne przykłady innych, zbytnie przywiązanie do swoich, zmyślona niemożność, 
za mała wiara)65.  

Wiele uwagi poświęcił zwalczaniu opinii siedmiu rodzajów ludzi przeciwstawiają-
cych się organizowaniu krucjat. Próbował więc rozprawić się po kolei z ich twierdze-
niami. Odniósł się m.in. do tezy, że nie wypada chrześcijanom przelewać krwi Sarace-
nów, skoro Chrystus cierpiąc, nie odgrażał się, lecz kazał apostołom schować miecz, 
a wcześniej zabraniał płacić złem za zło66.  

Warto tu przytoczyć argumenty, jakich Humbert użył dla obalenia tych tez, bo od-
noszą się do kluczowej kwestii dopuszczalności prowadzenia wojny, jaką od wieków 
rozważali intelektualiści chrześcijańscy. Powrót do niej w drugiej połowie XIII wieku, 
gdy zdawała się już rozstrzygnięta decyzjami papieży i soborów, zasługuje na uwagę. 
Autor, powielając poglądy swych poprzedników, powrócił co prawda do koncepcji 
wojny sprawiedliwej, eksponując w pierwszej kolejności konieczność obrony przed 
zagrożeniem ze strony miecza niewiernych, ale ubogacił je nowymi argumentami, 
a część z nich nieco inaczej zestawił.  

Po pierwsze, dowodził, co innego znaczy zakładanie winnicy Kościoła i jej użyź-
nianie, co innego zaś jej zachowanie za pomocą miecza – przed mieczem dążącym do 
jej wytrzebienia. Po drugie, inaczej – poprzez pokorę – postępował bezsilny lud chrze-
ścijański niegdyś, inaczej dziś, gdy dysponuje mocą miecza, który nie nosi bezpod-
stawnie67. Po trzecie, podobnie jak artysta zmienia narzędzia w trakcie pracy, tak 
i chrześcijanie nie mając do swej dyspozycji cudów, a posiadając siły zbrojne, bronią 
się przy ich użyciu. „Któż powie, że nie należy przeciwstawić się Saracenom, jeśli oni 
są gotowi zabić wszystkich chrześcijan i cały kult Chrystusa zniszczyć. Z tego powodu 
i Machabejczycy walczyli w szabat, a Chrystus, czyż nie powiedział: sprzedaj tunikę 
i kup miecz”. Autor nie omieszkał zamknąć swych wywodów istotnym zastrzeżeniem, 
że użycie miecza nie należy do poszczególnych członków Ciała Chrystusa, który jest 
Kościołem, lecz tylko do ramienia świeckiego68.  

W następnym rozdziale przeciwstawił się kolejnym tezom adwersarzy krucjat, że 
nie wypada w ogóle przelewać krwi, bo jest to nierozważne i stanowi kuszenie Boga, 
a jeśli nawet przyjąć, iż można się bronić przed napastnikiem, nie należy go napadać, 
bo i Żydzi nie czynili tego w odniesieniu do swych wrogów. Polemizował z twierdze-
niami, że krucjaty nie mogą przynieść dobrych owoców, skoro niewierni po utracie 
życia zostaną potępieni. Odwołał się przy tym m.in. do doświadczeń historycznych, 
wzywając do naśladowania postaw Karola Młota czy Gotfryda z Bouillon i innych 
wodzów walczących zwycięsko z Saracenami69. Atakując zaś opieszałość wielu wobec 
krucjat, przekonywał, że prezentując taką postawę, nie pobudzą ani nie pociągną in-
                                                        

65 Ibidem, cap. IX, s. 113. 
66 Ibidem, cap. XI, s. 113. 
67 „Quod aliter processit impotens populus Christianus, quia per humilitatem; aliter nunc potens, quia 

per gladii potestatem. Non enim sine causa gladium portat” – ibidem, cap. XI, s. 113. 
68 „Cetera vero, non ad quodlibet membrum Corpus Christi, quod est ecclesia, pertinet hoc gladio uti, 

sed tantum ad brachium laicali” – ibidem, cap. XI, s. 113 i n. 
69 Ibidem, cap. XII–XVII, s. 114–116. 
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nych, a raczej przyczynią się do powielania analogicznych postaw i zachowań u innych 
i ośmielą przez to wroga70.  

Nie ulega wątpliwości, że uwagi te skierowane były w pierwszym rzędzie do osób 
duchownych, szczególnie kleru wyższego, skoro apele o ich zaangażowanie w wypra-
wy krzyżowe wypełniły trzy następne rozdziały. Dwa z nich adresowane były do pa-
pieża. Humbert podkreślił w nich, że tylko on może zorganizować krucjatę, bo dyspo-
nuje odpowiednimi do tego środkami (ma możliwość udzielania odpustu zupełnego, co 
jest najlepszą pobudką dla krzyżowców) i ma obowiązek zlecony mu przez Chrystusa, 
a nadto powinien naśladować biblijnych kapłanów stojących przed szeregami idącymi 
do boju, a także swych siedmiu poprzedników (imiennie zostali tu wyliczeni: Urban II, 
Grzegorz VIII, Klemens III, Innocenty III)71.  

Analiza soborowych dekretów przekonuje, że myśl Humberta i zamiary papieża 
Grzegorza X odniosły na soborze sukces. W odróżnieniu od dwóch poprzednich sobo-
rów konstytucja o krucjacie nie tylko znalazła się na początku wszystkich postanowień, 
lecz także wprowadzono do niej nowe postanowienia. Po pierwsze, świadczenia od 
całego duchowieństwa, wyższego, jak i niższego wynosić miały dziesiątą część jego 
dochodów i miały być uiszczane przez sześć lat (tym postanowieniem został dotknięty 
kler szeregowy, którego powinności wzrosły dwukrotnie)72. Po drugie, w poszukiwa-
niu funduszy zalecono spowiednikom nakładanie na bluźnierców w ramach zadość-
uczynienia powinności finansowych na rzecz krucjaty, a także zachęcanie umierają-
cych do zapisywania części swych dóbr w testamencie na rzecz pomocy Ziemi Świętej. 
Wpływ na to miało zapewne przeświadczenie, że krucjata będzie długotrwała, a jej 
prowadzenie z racji utraty wielu przyczółków w Palestynie będzie trudniejsze. Po trze-
cie, sobór, obok dotychczasowych sposobów zbiórki funduszy na ten cel, nakazał 
w kościołach umieszczenie specjalnych skarbon na datki wszystkich wiernych, a klu-
cze do niej mieli posiadać nie tylko biskup i ksiądz funkcjonujący w danym kościele, 
ale i ktoś ze świeckich. Wydaje się, że stanowiło to swego rodzaju wotum nieufności 
wobec duchowieństwa. Po czwarte, zobowiązano królów i wszystkich feudałów świec-
kich do wydania swym poddanym polecenia uiszczania corocznie jednego denara albo 
szterlinga na ratowanie Ziemi Świętej73. I chociaż nie ulega wątpliwości, że i ta ostat-
nia decyzja miała swój podtekst finansowy, umotywowana została także argumentami 
religijnej natury, a więc chęcią podkreślenia, że w ten sposób wszyscy będą mogli 
pomóc krucjacie i nie zostaną dzięki temu pozbawieni zasług z tego tytułu. Po piąte, 
zagrożono kościelnymi cenzurami wszystkim dopuszczającym się nieuczciwości 
w uiszczaniu świadczeń. 

Rzecz oczywista, w konstytucji nie zabrakło zapewnień udzielenia odpustu zupeł-
nego uczestnikom krucjaty i wszystkim innym w różny sposób ją wspomagającym. 
Zostało to jednak tu powtórzone prawie dosłownie za konstytucjami dwóch poprzed-
nich soborów74.  

                                                        
70 Ibidem, cap. XIX, s. 117. 
71 Ibidem, cap. XXII–XXIII, s. 118. 
72 Stąd nie dziwią protesty duchowieństwa z tego powodu i krążące wśród niego sarkastyczne aforyzmy 

w rodzaju „Gregorius decimus clerum decimavit” (specyficzna gra słów). 
73 „… a singulis fidelibus unus denarius ad valorem Turonensis vel unius sterlingi iuxta consuetudinem 

vel condicionem regionis… annis singulis in ipsius Terrae subsidium persolvatur” – Dokumenty Soborów, 
s. 406.  

74 Ibidem, s. 408 i n. 
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Ale energiczne zabiegi Grzegorza X w ostatnich kilkunastu miesiącach jego ponty-
fikatu (zmarł 10 I 1276), zmierzające do wprowadzenia wszystkich dekretów soboro-
wych w życie, a więc i do uruchomienia krucjaty, nie odniosły skutku. Nie poskutko-
wały również nawoływania do nowej krucjaty jego następcy, Mikołaja IV. Sytuacji 
w Ziemi Świętej nie zdołała zmienić także śmierć niezwyciężonego sułtana Bajbarsa 
(1 VII 1277). 18 maja 1291 roku upadła ostatnia twierdza krzyżowców – Akka. 

Sobór w Viennie (1311–1312) 

Wstrząs wywołany utratą ostatniego przyczółka w Ziemi Świętej stawiał przed or-
ganizatorami przyszłych krucjat znacznie trudniejsze zadanie. Mimo to Mikołaj IV, 
stawszy się obiektem ataków ze strony rozczarowanych chrześcijan, wezwał władców 
i wszystkich wiernych do podjęcia nowej wyprawy, zachęcając episkopaty poszcze-
gólnych krajów do zwoływania w tym celu synodów. Brak silniejszego rezonansu 
społecznego nie powstrzymał go przed wystawieniem 20 okrętów do dyspozycji krzy-
żowców.  

Jego rychła śmierć (4 IV 1292) zniweczyła te plany, ale nie zniechęciła wędrow-
nych kaznodziejów i intelektualistów do wzmożonej propagandy na rzecz nowej kru-
cjaty. Niektórzy chwytali za pióro, by przybliżyć niedawne tragiczne zdarzenia w Pale-
stynie75. Inni pisali memoriały do następców Mikołaja IV i do Filipa IV Pięknego, nie 
tylko wzywając ich do przygotowania kolejnej wyprawy, ale i dając im praktyczne 
rady, jak powinna zostać przeprowadzona76. Nadzieję na powodzenie tego przedsię-
wzięcia wiązać zaczęli niektórzy z nich z koniecznością zdobycia środków finanso-
wych nie tylko z podatków nałożonych na kler, lecz także ze skarbca zakonu templa-
riuszy77.  

Nie analizując tu kulis polityki francuskiego monarchy Filipa IV Pięknego, przy-
pomnieć należy, że nieco później (1307) uwięził wszystkich przebywających we Fran-
cji templariuszy i skłonił uległego mu papieża Klemensa V do wystąpienia do innych 
władców, by uczynili to samo w swych krajach. Nie zaniedbał też głosić swej gotowo-

                                                        
75 W 1292 r. Tadeusz z Neapolu opublikował relacje z upadku Akki, a w 1307 r. książę armeński He-

tum z Korykos napisał „Flos historiarum Terre Orientalis – A.S. A t iya , The Crusade in the Later Middle 
Ages, London 1938, s. 62–64. 

76 W 1291 r., jeszcze za życia Mikołaja IV, franciszkanin Fidenzo z Padwy w swym traktacie „Liber de 
recuperatione Terrae Sanctae” rozważał, jakie wojsko jest niezbędne do odniesienia zwycięstwa (dzieło 
wydane [w:] Bibliotheca bio-biografica Terra Sancta, t. 2, s. 9 i n). W 1294 r. Galvano z Levanti w swym 
traktacie dedykowanym Filipowi IV propagował idee krucjatowe. W roku następnym kaznodzieja hiszpań-
ski Rajmund Lull przedłożył papieżowi memoriał zawierający uwagi o warunkach, jakie spełnić należy dla 
pokonania muzułmanów, a dziesięć lat później w książce Liber de fine przedstawił konkretne zalecenia 
w tym względzie, sygnalizując, że krucjacie powinien przewodzić król francuski – A.S. A t iya , op.cit., 
s. 71 i n.  

77 Piotr Dubois przedłożył memoriał królowi, w którym sugerował m.in. kasatę zakonu templariuszy 
i nałożenie podatku na kler dla zdobycia środków na krucjatę. W 1310 r. doradca Filipa IV Wilhelm Noga-
ret w memoriale skierowanym do papieża wśród źródeł finansowania krucjaty wskazywał na pierwszym 
miejscu skarbiec zakonu templariuszy – A.S. A t iya , op.cit., s. 48–52; Bibliotheca bio-biografica, t. 2, 
s. 239. 
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ści do zorganizowania krucjaty, nie bez podkreślania, że kasata zakonu templariuszy, 
który po upadku Akki zdawał się tracić rację dalszego istnienia, może temu pomóc.  

Sobór w Viennie, zwołany przez papieża na królewskie żądanie dla ostatecznego 
zalegalizowania kasacji templariuszy, podjął także sprawę krucjaty. Soborowe obrady 
odbywały się w trzech komisjach specjalnych, które rozważały trzy podstawowe pro-
blemy: templariuszy, wyprawy krzyżowej i reformy Kościoła, a ich ustalenia zaakcep-
towano na końcu na sesjach plenarnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że pierwszy 
z wymienionych problemów zdominował debaty, a wezwanie do nowej krucjaty, cho-
ciaż trudno w nim nie zauważyć szczerego zaangażowania papieża i soborowych oj-
ców, służyć miało jedynie monarsze. Gorąco zapewniając papieża o gotowości podję-
cia wyprawy krzyżowej, chciał faktycznie zagarnąć zebrane na ten cel środki.  

Zachowana dokumentacja soboru w Viennie nasuwa pewne trudności przy jej ana-
lizie78. Nie mamy też pewności, czy bulla „Redemptor noster” o krucjacie była doku-
mentem soborowym czy tylko papieskim79. Niezależnie od tych wątpliwości warto 
zauważyć, że różni się ona od konstytucji trzech poprzednich soborów dotyczących 
krucjat zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Przypomniano 
w niej, iż to Jezus Chrystus sam wybrał sobie Ziemię Świętą na swe dziedzictwo 
i swoją własność, uświęciwszy ją przelaną krwią. Wyrażono przy tej okazji żal, iż zna-
lazła się ona pod okupacją Saracenów, która pociągnęła za sobą liczne masakry chrze-
ścijan, bluźnierstwa Chrystusowi, nieznośne prześladowania i zniewagi. Wyekspono-
wano fakt, że papież od momentu swego wyboru podjął wysiłki do jej odzyskania po-
przez zwołanie soboru i długą na nim dyskusję z kardynałami i biskupami oraz Filipem 
IV Pięknym i Ludwikiem królem Nawarry, zwieńczoną decyzją o zorganizowaniu 
nowej krucjaty80.  

Co ważniejsze, nie powtórzono w niej zapewnień o możliwości zyskania odpustów 
przez krzyżowców i wspierających wyprawy, ani o otoczeniu ich majątków opieką na 
czas wyprawy. Całą natomiast uwagę skupiono na finansowym zabezpieczeniu krucja-
ty. Nałożono na wszystkie dochody kościelne dziesięcinę, z której uiszczania nikt 
z wyłączeniem zakonów rycerskich nie będzie zwolniony przez sześć najbliższych lat 
(corocznie w dwóch ratach). Bulla szczegółowo ustalała terminy płatności oraz do-
kładnie formułowała powinności kolektorów, nawołując ich do uczciwości przypo-
mnieniem, że przed Bogiem nic się nie ukryje (każdy przed podjęciem obowiązków 
musiał składać przysięgę według ustalonego wzorca), ale też dając im prawo do użycia 
cenzur kościelnych wobec opornych (bez możliwości apelacji)81.  

Warto odnotować, że w podobnym tonie utrzymany był list Klemensa V skierowa-
ny do francuskiego króla. Nie zabrakło w nim pochwał pod jego adresem, eksponują-

                                                        
78 Dekrety soboru doczekały się ogłoszenia dopiero kilka lat po jego zakończeniu. Stąd nie wiemy, ja-

kie poprawki naniósł na nie Klemens V i jego następca Jan XXII. Podstawowe opracowania i wydawnic-
twa: E. Mül le r , Das Konzil von Vienne 1311–1312, seine Quellen und seine Geschichte, Münster 1934; 
M. Mol la t , P. Tombeur , Le concile de Vienne, Louvain 1978; L. Wetze l , Le concile de Vienne (1311–
1312) et l’abolition de l’Ordre du Temple, Paris 1993. 

79 Bulla została wydana 1 XII 1312 r. w Awinionie – zob. Dokumenty Soborów, s. 504–515. 
80 „… de ipsius approbatione concilii deliberavimus, ut eidem Terrae per subsidium generalis passagii 

succurratur” – ibidem, s. 504. 
81 Ibidem, s. 512–514. 



 106 

cych jego gorące pragnienie odzyskania Ziemi Świętej, a także gotowość zorganizo-
wania krucjaty i osobistego w niej uczestnictwa82.  

Na uwagę zasługuje też wydana miesiąc później, 31 grudnia 1312 roku, bulla „Du-
dum in generali concilio”. Papież, nawiązując w niej do decyzji soborowej o kasacie 
zakonu templariuszy i przyłączeniu ich dóbr do zakonu joannitów, zaznaczył, że uczy-
niono to, by sprawa odzyskania Ziemi Świętej ruszyła naprzód, i nakazał z tego powo-
du dokładnie oszacować skonfiskowany majątek, by wiedzieć, ile można przeznaczyć 
na pomoc Palestynie83.  

Jednakże krucjata, mimo determinacji Klemensa V i ojców soborowych w budowa-
niu jej finansowego zaplecza, nie doszła do skutku. Filip IV Piękny poprzestał bowiem 
tylko na obietnicach jej zorganizowania. Zresztą dwa lata później już nie żył. Ten sam 
los spotkał nieco wcześniej papieża. Dopiero w 1330 roku ożył projekt krucjaty z ini-
cjatywy Filipa VI, przy wsparciu Jana XXII. Ale konflikt francusko-angielski (wojna 
stuletnia) nie pozwolił na jego realizację. Stąd pierwszą po soborze w Viennie krucjatę 
przeprowadzono dopiero w październiku 1365 roku84 z inicjatywy króla Cypru Piotra 
I, który rok wcześniej, we wrześniu, w Krakowie, na zjeździe zaproszonych przez Ka-
zimierza Wielkiego monarchów, cesarza Karola IV i Ludwika Węgierskiego, a także 
margrabiego brandenburskiego Ottona i innych książąt piastowskich, zabiegał zapewne 
o ich poparcie. Jednakże mimo początkowych sukcesów i ta krucjata nie zakończyła 
się sukcesem. 

Wszystkie dalsze nieudane wyprawy do Azji Mniejszej, a nawet druzgocące poraż-
ki pod Nikopolis i na Kosowym Polu nie przyczyniły się do zwołania soboru w celu 
pobudzenia całego świata chrześcijańskiego do walki z niewiernymi zagrażającymi już 
Europie Środkowej. Gdy po stuletniej przerwie zwołano sobory w Pizie, a potem 
w Konstancji, kilkadziesiąt lat później zaś w Bazylei, inne sprawy przykuły uwagę ich 
uczestników, chociaż dalsza ekspansja Turków osmańskich, a także sukcesy wojsk 
husyckich mobilizowały papieży do uruchamiania przeciw nim wypraw krzyżowych.  

Ale ich nieskuteczność, sromotne klęski, rosnąca niechęć władców i rycerzy do 
uczestniczenia w nich, a także malejące zainteresowanie odpustami w ogóle, a więc 
i tymi, które można było uzyskać w czasie walk z niewiernymi, sprawiły, że schyłek 
wieków średnich stał się świadkiem obumierania idei krucjatowej, mimo nieustannie 
ponawianych inicjatyw papieskich zmierzających do jej ożywienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

82 Pod jego adresem użył sformułowania: „christianissimus princeps”. Porównanie tekstu papieskiej ko-
respondencji wysłanej do Filipa IV z bullą „Redemptor noster” – zob. ibidem, s. 504–515. 

83 Bulla – zob. Dokumenty Soborów, s. 519–526. Omawiany fragment, s. 520.  
84 Opis krucjaty, która wyruszyła z wyspy Rodos do Aleksandrii, odnosząc zrazu zaskakujący sukces, 

a potem zakończyła się klęską – A.S. A t iya , op.cit., s. 345–369; G. H i l l , History of Cyprus, Cambridge 
1940, t. 2, s. 331–334. 
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THE APPEALS OF MEDIEVAL ECUMENICAL COUNCILS FOR 
PARTICIPATION IN CRUSADES IN PALESTINE 

 
Summary  

 
There is no doubt that the idea of crusades originated in the era of the Gregorian reform and was 

closely associated with it. Before pope Urban II summoned Christians to take part in a crusade to 
conquer the Holy Land in 1095, his predecessors, Leo IX, Alexander II and Gregory VII had already 
suggested the existence of the possibility to conduct offensive warfare against apostates, or else de-
fensive warfare in defense of faith, including the defense of the faithful. 

The conciliar appeal for participation in crusades was formulated for the first time in 1215, that is 
28 years after the loss of Jerusalem and the strange experiences of the crusades organized in the years 
1204 and 1212. An extensive constitution of the IV Lateran Council drew attention to the spiritual 
character of crusades, obliging the crusaders to adopt suitable attitudes and conduct that would be 
worthy of the holy crusade, and assuring them that they would obtain plenary indulgence for their 
sins, “provided they confessed them openly and with a contrite heart”.  It is worth noting here that 
remaining under a strong influence of pope Innocent III, the conciliar fathers repeated the promises 
which had been formulated 130 years earlier in an address of pope Urban II and then renewed by his 
successors only to find their way to the conciliar resolutions. 

It was the failure of the V crusade of 1221 which was the reason why 24 years later, when making 
an appeal for a new crusade, the Council of Lyon in fact repeated all the resolutions from 1215 in this 
respect. When the subsequent crusade of 1248 had failed to change the situation in Palestine and its 
plight following the fall of the Roman Empire in 1261, the loss of Antioch and the entire princedom 
in 1268  became  more  and more dramatic, in the face of  growing aversion to crusades, the II Coun-
cil of Lyon of 1274, not only renewed the appeal for organizing a new crusade, but unlike the two 
previous councils, paid more attention to securing a better financial backing for the crusade by levy-
ing six-year tithes on the revenue of all the clergy. 

When even this did not help organize a new crusade and in May 1291, Akka, the last fortress of 
the crusaders  had been conquered, it was only 20 years  later that the Council of Vienna decided to 
undertake yet another attempt to encourage the rulers and the faithful to the struggle. This time too, it 
was the financial considerations that came to the foreground and the prerogatives granted to tithe 
collectors for the crusade were exceptionally vast. But having been dominated by the French monarch 
Philip V, pope Clement V did not manage to persuade the ruler to organize such a crusade. Since that 
time, none of the subsequent medieval councils decided to formulate analogous appeals for crusades. 

 
Tłum. Piotr Mizia 




