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Prze³om X i XI w. we Francji obfitowa³
w liczne klêski elementarne takie jak po¿ary
i g³ód. Owe kataklizmy wywo³ywa³y rozmaite
reakcje, zarówno w postaci strzelistych aktów
wiary i pobo¿no�ci, jak i zachowañ skrajnie
amoralnych, z kanibalizmem w³¹cznie. Jednym
z najwa¿niejszych �róde³ opisuj¹cych te
wydarzenia s¹ Historiae, kronika spisana w la-
tach 1039-1047 przez Rodulfa Glabera, burgun-
dzkiego mnicha. Glaber urodzi³ siê w 985 r. Gdy
mia³ dwana�cie lat, wuj, mnich, pos³a³ go do
klasztoru Saint-Leger-De-Champeaux, chc¹c
go uwolniæ od bli¿ej niesprecyzowanego
grzechu. Jednak Glaber, jak sam napisa³,
�zmieni³ tylko odzienie, nie ducha� (V 3)1 . Jak
sam dalej pisze, wyrzucano go z klasztorów
niejednokrotnie, ale zawsze znajdowa³ sobie
miejsce gdzie indziej, dziêki wykszta³ceniu
i talentowi pisarskiemu (V 3). W latach 1025-
1030 przebywa³ w opactwie Saint Benigne
w Dijon, a od 1039 roku by³ mnichem w opac-
twie Saint-Germain w Auxerre, gdzie zmar³
w 1047 roku. Oprócz Historiae zostawi³ po
sobie tak¿e Vita Willemi � ¿ywot Wilhelma
z Volpiano, opata klasztoru w Cluny.

O wydarzeniach opisanych przez Glabera
nie sposób mówiæ bez ustosunkowania siê do
sprawy �lêków Roku Tysiêcznego�. Owo pojêcie
przez ca³e wieki przewija³o siê przez
historiografiê. Ksi¹dz Jan Kracik2  zwraca
uwagê, ¿e szczególnie chêtnie by³o ono pod-
trzymywane przez humanistów renesansowych
i o�wieceniowych, którzy na tle rzekomej bez-
dennej ciemnoty ludzi wczesnego �redniowiecza
chcieli ukazaæ niezachwian¹ potêgê Rozumu.
Przekonanie, ¿e ludzie prze³omu X i XI w. ¿yli
w nieustannym strachu przed przepowiadanym
przez Bibliê oraz wielu autorów wczesno-
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�redniowiecznych koñcem �wiata i przyj�ciem
Antychrysta, zosta³o zakwestionowane dopiero
w XX wieku przez przedstawicieli tzw. szko³y
antyapokaliptycznej. Nale¿y do nich Georges
Duby, podkre�laj¹cy znikomo�æ wzmianek
o ideach millenarystycznych u Glabera.
Kwestionuje on wp³yw lêków Roku Tysiêcznego
na mentalno�æ ówczesnego spo³eczeñstwa
francuskiego, przedstawiaj¹c prze³om X i XI w.
jako epokê wa¿nych przemian spo³ecznych
i religijnych. Historycy spoza szko³y antyapo-
kaliptycznej wskazuj¹ na obecno�æ wizji schy³ku
i koñca w mentalno�ci ludzi owego czasu, nieraz
powo³uj¹c siê przy tym na Glabera3 .

Istotn¹ przyczyn¹ niezgodno�ci
stanowisk Duby�ego i Landesa s¹ rozbie¿no�ci
w pojmowaniu millenaryzmu przez obu badaczy.
Doktryny millenarystyczne, zwane te¿
chiliastycznymi, zak³ada³y nadej�cie koñca
�wiata w tysi¹c lat po narodzinach Chrystusa,
lub te¿ po jego �mierci, zatem w roku 1000 lub
1033. Duby nierozerwalnie wi¹¿e millenaryzm
z przewidywaniami nadej�cia Antychrysta.
Pisze on: �to znaczy, ¿e «gdy skoñczy siê
tysi¹c lat», z³o ogarnie �wiat i ¿e rozpocznie
siê czas udrêki�.

�Taka jest podstawa millenaryzmu�4 .
Istotnie, millenaryzm w tej postaci wystêpuje
w Historiae tylko raz, w opisie masowych
pielgrzymek. W dodatku stwierdzenie,
¿e masowe pielgrzymki by³y wynikiem lêku
przed nadej�ciem Antychrysta, jest przypusz-
czeniem bli¿ej nieznanego cz³owieka.
By³ to co prawda jeden ze znakomitszych
(de sollicitioribus � IV 21), nie zmienia to jednak
faktu, ¿e nie wiemy, jakie stanowisko mia³ w tej
sprawie sam Glaber (IV 21).

1 Podajê za wydaniem: Raoul Glaber, Histoires, t³um. M. Arnoux, wyd. Turnhout, Brepols 1996.
2 J. Kracik, Trwogi i nadzieje koñca wieków, Kraków 1999, s. 55.
3 R. Landes, The encyclopedia of millenarism and millenial movements, s. 20-23.
4 G. Duby, Rok tysiêczny, Warszawa 1997, s. 38.
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Wizja millenaryzmu przedstawiana
przez Duby�ego (oraz przez Arnoux, o czym
�wiadczy fakt, ¿e cytowany przeze mnie
powy¿ej fragment o Antychry�cie
zaklasyfikowa³ on jako jedyn¹ aluzjê do
millenaryzmu) nie jest jednak jedyn¹ mo¿liw¹
jego wersj¹. Landes 5  podkre�la, ¿e s³owo
�satan� w jêzyku hebrajskim dos³ownie oznacza
nie �z³o�, lecz �przeciwnika�. Oznacza to, ¿e
Szatan ma swoje miejsce na niebiañskim
dworze Boga. Landes powo³uje siê przy tym na
jedn¹ z wizji Zachariasza, gdzie, przed
przebraniem arcykap³ana Jozuego w czyste
szaty, po prawicy Anio³a Pañskiego stoi Szatan,
aby byæ mu przeciwnikiem (Za 3,1). Inny
przyk³ad podawany przez Landesa to ksiêga
Hioba. Bóg daje siê przekonaæ Szatanowi,
chc¹cemu sprawdziæ, jak post¹pi Hiob wobec
nieszczê�cia i przekonanemu, ¿e bêdzie on
z³orzeczy³ Bogu. Pozwala Szatanowi zniszczyæ
dobytek Hioba (Hi 1, 7-12). Landes podkre�la
tak¿e, ¿e w Nowym Testamencie s³owo
�Antychryst� pojawia siê zaledwie piêæ razy,
w listach �w. Jana. Za ka¿dym razem jest mowa
o antychrystach w liczbie mnogiej � heretykach.
W pierwszym li�cie �w. Jan wi¹¿e koniec �wiata
z przyj�ciem wielu Antychrystów (1 J 2,18)
i stwierdza, ¿e Antychryst to ten, który nie uznaje
Ojca i Syna (1 J 2,22) i kwestionuje bosko�æ
Jezusa (1 J 4,3 oraz 2 J 7).

Landes podkre�la zatem konstruktywn¹
rolê Szatana w dziejach �wiata. Ow¹ rolê widaæ
tak¿e w Apokalipsie �w. Jana. Wystêpuj¹cy
w Apokalipsie grad, ogieñ i g³ód nie s¹
zapowiedzi¹ wiecznej nico�ci, s³u¿¹ uzdrowieniu
wspólnoty ludzi wierz¹cych. Chrystus-Sêdzia
wywo³uje wyrzuty sumienia u winowajców
(Ap 1,7). Owszem, Szatan po tysi¹cu lat od
pierwszego Zmartwychwstania ma zostaæ
uwolniony i razem z wrogimi chrze�cijañstwu
potêgami � Gogiem i Magogiem � walczyæ
z Ko�cio³em (Ap 20,7), jednak szybko zostaje
pokonany przez Boga i wrzucony do jeziora
i ognia (Ap 20, 7-8). W ostatnim rozdziale
Apokalipsy Bóg ukazuje �w. Janowi rzekê wody
¿ycia oraz drzewo ¿ycia, którego li�cie �s³u¿¹ do
leczenia narodów� (Ap 22, 1-2). Pobo¿ni ludzie

(z czystymi szatami, bêd¹cymi tu symbolem
czysto�ci ducha) zamieszkaj¹ w Nowym
Jeruzalem, grzesznicy zostaj¹ na zewn¹trz
(Ap 22, 14-15). Wizje millenarystyczne nie
musz¹ zatem oznaczaæ nadej�cia Antychrysta
i pogr¹¿enia siê w wiecznej nico�ci. Pisze o tym
Jacques le Gof f, który w Cz³owieku �rednio-
wiecza podkre�la, ¿e po pobycie Antychrysta na
ziemi zapanuj¹ pokój i sprawiedliwo�æ6 .

Tworzenie siê nowego ³adu na gruzach
starego �wiata jest widoczne u Glabera.
Nieod³¹cznym elementem owych przemian by³y
rozmaite zachowania spo³eczne, których
�wiadectwem jest miêdzy innymi w³a�nie jego
kronika.

T³um jako bohater zbiorowy Kroniki
Rodulfa Glabera

S³owa oznaczaj¹ce t³um � plebs,
populus i multitudo � z zadziwiaj¹c¹
czêstotliwo�ci¹ pojawiaj¹ siê w Historiae
Rodulfa Glabera. Nieprzypadkowo najczê�ciej
powtarzaj¹ siê one w ksiêgach III i IV, gdzie
opisane s¹ zachowania du¿ych grup ludzi,
wskazuj¹ce na silne emocje prze¿ywane przez
ca³¹ zbiorowo�æ. Warto zaznaczyæ, ¿e s³owa
takie jak plebs , populus i multitudo posiadaj¹
pejoratywne konotacje zakorzenione ju¿
w ³acinie klasycznej. Cyceron w rozprawie De
officiis twierdzi, ¿e ten, kto daje siê zwie�æ
b³êdom ograniczonego t³umu, nie mo¿e byæ
uwa¿any za wielkiego mê¿a7 , a Horacy
w swojej programowej odzie (I, 1) do Mecenasa
chwali siê, ¿e �wiêty wawrzyn i ch³odny gaj,
w którym tworzy, odró¿niaj¹ go od ludu8. T³um
kojarzy siê wiêc ciemnot¹ i przeciêtno�ci¹.
Podobne konotacje posiada t³um (fr. foule )
u Gustave�a le Bona w Psychologii t³umu, dziele
k³ad¹cym podwaliny pod dziedzinê
z pogranicza socjologii i psychologii spo³ecznej
� psychologiê zbiorowo�ci. W tym miejscu
nale¿a³oby odró¿niæ t³um psychologiczny od
t³umu w potocznym znaczeniu tego s³owa.
Le Bon podkre�la, ¿e nie ka¿da grupa osób,
która gêsto zaludnia jak¹� przestrzeñ, jest
t³umem w sensie psychologicznym. Nieraz te¿

5 R. Landes, dz. cyt., s. 21.
6 J. Le Goff, Cz³owiek �redniowiecza, Warszawa 1996, s. 46.
7 M. T. Cicero, De officiis, 1,65.
8 Q. H. Flaccus, Carmina, 1,1.
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grupa ludzi oddalonych od siebie przestrzennie
staje siê t³umem. Jak podkre�la Stanis³aw
Grabski we Wstêpie, istot¹ t³umu wed³ug le
Bona jest prawo �jedno�ci umys³owej�,
polegaj¹ce na tym, ¿e �uczucia i my�li t³umu
maj¹ jeden kierunek�9 .

Na pewno w wielu, je�li nie we
wszystkich, kontekstach, w jakich u Glabera
pada które� ze s³ów oznaczaj¹cych t³um, mowa
jest o t³umie w sensie psychologicznym.
W 10 rozdziale ksiêgi III plurimi terrarum populi
zbiegaj¹ siê, by obejrzeæ przyp³ywy i odp³ywy
morza, w tajemniczy sposób wspó³graj¹ce
z zachodem i wschodem Ksiê¿yca, pó�niej ma
miejsce conventus populorum pragn¹cy ujrzeæ
relikwie w ko�ciele �w. Stefana (III 19), wreszcie
plebs z jednakow¹ naiwno�ci¹ daje siê zwie�æ
sprzedawcy fa³szywych relikwii (IV 6). Le Bon
twierdzi, ¿e t³um cechuje �zanik ¿ycia
umys³owego i przewaga ¿ycia rdzeniowego
(nerwowego)�10 ; podkre�la, ¿e podatno�æ
jednostki na wp³yw t³umu nie zale¿y od poziomu
intelektualnego, lecz emocjonalnego, który nie
ró¿ni siê u wiêkszo�ci ludzi:

Ludzie ró¿ni¹cy siê stopniem rozwoju
umys³owego maj¹ podobne instynkty,
namiêtno�ci i uczucia. W ¿yciu emocjo-
nalnym: w wierze, polityce, moralno�ci,
mi³o�ci, antypatiach, upodobaniach itd.
najwybitniejsze jednostki rzadko kiedy
wznosz¹ siê ponad poziom, na którym stoj¹
jednostki przeciêtne. Miêdzy wielkim
matematykiem a jego szewcem mo¿e
istnieæ olbrzymia ró¿nica co do rozwoju
umys³owego, ale ich charaktery albo nie
ró¿ni¹ siê, albo ró¿ni¹ siê nieznacznie11 .

Tê prawid³owo�æ z powodzeniem mo¿na
odnie�æ do opisu niektórych zachowañ t³umu
u Glabera. Mathieu Arnoux w przypisach do
Historiae zauwa¿a, ¿e trójpodzia³ spo³eczeñ-
stwa pojawia siê trzykrotnie w opisach reakcji
ludzi na sytuacje kryzysowe. Za ka¿dym
razem z tekstu wynika, ¿e owe reakcje s¹
niezale¿ne od warstwy spo³ecznej, a zatem

i od wykszta³cenia. Tota multitudo plebis (IV 14)
w czasie synodu pokojowego w 1033 r.
z bezgranicznym pos³uszeñstwem s³ucha
dostojników Ko�cio³a. W swoim strachu przed
kar¹ Bo¿¹ w postaci kolejnych klêsk
¿ywio³owych wszyscy staj¹ siê równi, podzia³
na maximi, mediocres ac minimi staje siê
nieistotny. Dodatkowo zostaje to uwypuklone
przez u¿ycie wyra¿enia multitudo plebis
(nios¹cego bezsprzecznie negatywne,
wymienione wcze�niej, konotacje), wobec
ca³ego zgromadzenia ludzi na synodzie,
bez uwzglêdniania trójpodzia³u.

Wkrótce jednak rodzaj ludzki ³amie pokój
bo¿y, wracaj¹c do grzechu, niczym, zgodnie
z cytowanym przez Glabera �w. Piotrem, pies do
wymiotów, a �winia do b³ota (2 Pt 2,22 cyt. przez
Glabera w IV 17). Widzimy tu opisywany przez
Le Bona przep³yw wzorców zachowañ z warstw
wy¿szych do ni¿szych (IV 17). W tym wypadku
jest to oczywi�cie przep³yw wzorców
negatywnych, który pokazuje, ¿e t³um opisywany
przez Glabera potrzebuje silnych i trwa³ych
instytucji. Le Bon podkre�la, ¿e t³um, �bêd¹c
zdolnym do uczuæ tylko prostych i przesadnych,
przyjmuje lub odrzuca sugerowane mu pogl¹dy,
wierzenia i idee albo jako absolutn¹ prawdê,
albo jako absolutn¹ nieprawdê�12 . W momencie,
gdy instytucje, które zazwyczaj zajmuj¹ siê
przekazywaniem absolutnych prawd,
przechodz¹ kryzys, t³um staje siê bezradny.
Wed³ug Glabera papie¿ Benedykt IX, który
w 1032 r. zdoby³ swe stanowisko za pomoc¹
³apówki (przez co pó�niej, w 1045 r., zosta³
wygnany z Rzymu, co nie przeszkodzi³o mu
powtórnie ubiegaæ siê o pontyfikat), nie mia³
¿adnego autorytetu (nulla potestate viguit �
IV 17), a dostojnicy, zarówno ko�cielni, jak
i �wieccy, stopniowo pogr¹¿ali siê w rozpu�cie
(IV 17). W takiej sytuacji t³um, pozbawiony
jasnego i przejrzystego drogowskazu, zaczyna
oddawaæ siê cudzo³óstwu, kazirodztwu i innym
�miertelnym grzechom. Widaæ wiêc, ¿e, jak
twierdzi Le Bon, t³um daje siê prowadziæ �nie
argumentom, lecz wzorom�13 .

9 G. le Bon, Psychologia t³umu, Warszawa 1986, s. 11.
10 Tam¿e, s. 48.
11 Tam¿e, s. 51.
12 Tam¿e, s. 72.
13 Tam¿e, s. 131.
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Jednak to w³a�nie w tym czasie, w roku
1033, nasili³ siê ruch p¹tniczy. W opisie
zbiorowych pielgrzymek widaæ, ¿e wzory
zachowañ przep³ywaj¹ w zupe³nie inny sposób
ni¿ upadek moralny opisany przez Glabera
w rozdziale IV 17. Now¹ falê ruchu p¹tniczego
zaczyna ordo inferioris plebis, pó�niej do³¹cza
warstwa �rednia, a dopiero potem zaczynaj¹
pielgrzymowaæ permaximi (IV 18). Widaæ tu
realizacjê idei Le Bona, wed³ug której
oddzia³ywanie warstw ni¿szych na warstwy
wy¿sze jest efektem przetworzenia przez te
pierwsze idei wytworzonej wcze�niej przez
dostojników. �Przywódcy t³umu, przyw³asz-
czywszy sobie tak¹ [wytworzon¹ wcze�niej
przez warstwy wy¿sze] ideê, zwykle
ja zniekszta³caj¹ i tworz¹ sektê, która znowu
zniekszta³ca na swój sposób ju¿
zdeformowan¹ ideê i coraz bardziej
zniekszta³con¹ wszczepia w t³um. Kiedy idea
ta stanie siê prawd¹ dla t³umu, wraca w
pewnym sensie do swego �ród³a i wtedy
oddzia³uje na wy¿sze warstwy narodu�14 . Lud
zatem zwróci³ siê ku zaszczepionym w nim
wcze�niej ideom Pokoju Bo¿ego b¹d� te¿
chrze�cijañstwa w ogóle. Chcia³ odbyæ pokutê
poprzez pielgrzymkê. Wy¿sze warstwy
musia³y dorosn¹æ do nowego-starego wzorca
moralnego, wytworzonego wcze�niej, równie¿
przez warstwy wy¿sze � dostojników �wieckich
i ko�cielnych w czasie Pokoju Bo¿ego.
Pielgrzymka jednoczy³a zatem wszystkie
szczeble spo³eczeñstwa �redniowiecznego,
o czym pisa³ ju¿ Lewis Mumford15 .
Z pewno�ci¹ wi¹¿e siê to z podkre�lan¹ przez
G. Duby�ego eschatologiczn¹ rol¹ pielgrzymki.
Pielgrzymka mia³a byæ nie tylko pokut¹, ale te¿
przygotowaniem do ostatniej drogi. Najlepiej
by³o umrzeæ w �wiêtym miejscu16 .
Niebagateln¹ rolê, je�li chodzi o kszta³towanie
wzorca pielgrzyma jako cz³owieka przygotowu-
j¹cego siê do przej�cia do Królestwa Bo¿ego,

odgrywali w³adcy, np. Robert Pobo¿ny, który,
wed³ug Helgauda cytowanego przez Duby�ego,
pod koniec ¿ycia (ok. 1031 r.) wyruszy³ do
Ziemi �wiêtej, �by umrzeæ dla �wiata i ¿yæ
w Chrystusie�17 . Silnie oddzia³uj¹cy na lud
wzorzec w³adcy-pielgrzyma jest obecny tak¿e
u Ademara z Chabannes, mnicha ¿yj¹cego na
prze³omie X i XI w., autora Kroniki opisuj¹cej
historiê Franków. Wilhelm z Akwitanii,
pielgrzymuj¹c do Jerozolimy, zachêca
wszystkie warstwy spo³eczne do na�ladowania
go18 . Wystêpuje tam tak¿e motyw pielgrzyma
umieraj¹cego w drodze. Opat Ryszard zmar³
w czasie pielgrzymki i zosta³ pochowany
w greckim mie�cie Solombria, niedaleko
Konstantynopola (IV 21). Idea pielgrzymki jako
sposobu godnego i pobo¿nego zakoñczenia
¿ycia, powi¹zana wed³ug niektórych
z oczekiwaniem na rych³e przyj�cie
Antychrysta (IV 18), zosta³a zatem przyjêta
przez t³um, który, jak wynika z opisanej przez
Glabera kolejno�ci pielgrzymowania,
bezwiednie wszczepi³ j¹ w warstwy wy¿sze.
Oczywi�cie owa idea by³a ju¿ zniekszta³cona,
gdy¿, jak donosi Glaber, p¹tniczy entuzjazm
i d¹¿enie do �mierci w czasie pielgrzymki
u wielu ludzi nie wynika³y z prawdziwej
pobo¿no�ci, lecz z pró¿no�ci i pychy, co widaæ
w przeciwstawieniu skromno�ci i pokory
Liebauta z Burgundii przyziemnym motywom
pielgrzymki charakterystycznym dla wielu
osób19 . W opisie przyziemnych motywów
pobrzmiewa echo �wiêtego Grzegorza
z Nyssy, który, jak twierdzi Mumford, wykazy-
wa³ przewagê jednostkowych aktów pobo¿no-
�ci nad pielgrzymkami zbiorowymi, które
niesprzyjaj¹cych kultywowaniu cnoty skromno-
�ci. Oczywi�cie jest to ostrze¿enie przed
owymi przyziemnymi motywami, a nie depre-
cjacja pielgrzymek. Ruch kluniacki, do którego
nale¿a³ Glaber, silnie podkre�la³ religijn¹
warto�æ pielgrzymki20 .

14 Tam¿e, s 131-132.
15 L. Mumford, The condition of man, Wartburg 1944, s. 111-112.
16 G. Duby, dz. cyt., s. 159- 162.
17 Tam¿e, s. 149.
18 Ademar z Chabannes III 68.
19 L. Mumford, dz. cyt., s. 112.
20 Tam¿e.
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Symbole i cudowne znaki u Rodulfa
Glabera

Stanis³aw Grabski we wstêpie do
Psychologii t³umu stwierdza, ¿e istot¹ jedno�ci
umys³owej t³umu jest symbolizacja. T³um
bowiem, jak ju¿ wspomnia³am, �potrzebuje nie
argumentów, lecz wzorów�21 . Wzory wszcze-
pione w mentalno�æ jednostki b¹d� zbiorowo�ci
po pewnym czasie staj¹ siê symbolami.
Oczywi�cie, wa¿nym kreatorem symboli
w �redniowieczu by³a teologia i szeroko pojête
obja�nianie prawd wiary. Symbole wystêpuj¹
wielokrotnie w dziele Glabera. Nieraz s¹ to
symbole biblijne, jak np. liczba cztery, która
nieustannie towarzyszy Glaberowi w jego
rozwa¿aniach, o czym on sam pisze na pocz¹tku
swojego dzie³a, pierwotnie maj¹cego liczyæ
cztery ksiêgi. W pierwszej ksiêdze, w czê�ci
zatytu³owanej De divina quaternitate, podpartej
wiedz¹ teologiczn¹ � m.in. znajomo�ci¹ koncep-
cji Jana Szkota Eriugeny i Ojców Ko�cio³a �
liczba cztery wystêpuje w wielu znaczeniach.
S¹ cztery Ewangelie, cztery cnoty kardynalne
(prudentia, temperantia, fortitudo, iustitia), cztery
zmys³y (Glaber pomija dotyk, gdy¿, jak twierdzi,
jest mniej subtelny od pozosta³ych) i zarazem
cztery ¿ywio³y, cztery rzeki w Raju i cztery okresy
biblijnej historii. W owych czterech okresach
rz¹dz¹ cztery kolejne cnoty, a cztery rajskie rzeki
wyp³ywaj¹ z jednego �ród³a, widzimy zatem,
¿e owe czwórpodzia³y wzajemnie siê
uzupe³niaj¹, a w efekcie tworz¹ bosk¹ jedno�æ,
pozwalaj¹c, zw³aszcza o�wieconemu cz³owie-
kowi, ujrzeæ Boga (I 3).

Wieloryb, pojawiaj¹cy siê w ksiêdze
drugiej, tak¿e jest symbolem biblijnym.
W Fizjologu, anonimowym dziele z ok. II-IV w.
n. e., bêd¹cym podstaw¹ �redniowiecznych
bestiariuszy, wieloryb wystêpuje jako zwierzê nie
tylko gro�ne, ale i perfidne: �Kiedy odczuwa g³ód,
otwiera sw¹ gardziel, z której wydobywa siê mi³a
woñ aromatycznych zió³. Ma³e ryby czuj¹ ten
zapach i pchaj¹ siê w jego gardziel, a on je
po³yka. Du¿e za� i dojrza³e ryby nie zbli¿aj¹ siê
do potwora�22 . Tak samo szatan kusi swoje
potencjalne ofiary poprzez �krasomówstwo

oraz oszustwo23 . Jednak ludzie o �umys³ach
dojrza³ych�24  nie daj¹ siê zwabiæ w sid³a
grzechu. J. E. Cirlot zwraca jednak uwagê na
niejednoznaczno�æ wieloryba. Pisze on,
¿e wieloryb mo¿e byæ tak¿e symbolem mandorli
mistycznej, obejmuj¹cej przeciwieñstwa ¿ycia
kosmicznego, przecinaj¹cej krêgi nieba i ziemi25 .
Wieloryb u Glabera tak¿e jest dwuznaczny.
Posiada on sens symboliczny, o czym �wiadczy
ju¿ u¿ycie w jego kontek�cie s³owa monstrum
(II 2). Pierwsze znaczenie tego s³owa to �znak
cudowny�, �zjawa�. Pochodzi ono przecie¿ od
³aciñskiego czasownika monstro , -are  �
�pokazywaæ�, konotuje zatem co� niebywa³ego,
przykuwaj¹cego uwagê i wzbudzaj¹cego
zdziwienie. Wieloryb u Glabera jest dwuznaczny,
gdy¿ z jednej strony wizja wieloryba pojawia siê
jako znak krwawych wydarzeñ, w tym wypadku
wojny miêdzy Dani¹ a Normandi¹. Z drugiej
jednak, autor, powo³uj¹c siê na Navigatio sancti
Brendani, ukazuje wieloryba jako zwierzê
mistyczne � dziêki temu, ¿e �w. Brendan ze sw¹
za³og¹ spêdzaj¹ noc na grzbiecie wieloryba,
my�l¹c, ¿e to wyspa, trafiaj¹ do miejsca pe³nego
eremitów, od których ucz¹ siê, jak osi¹gn¹æ
zbawienie i przekazuj¹ te prawdy swoim
rodakom (II 2).

Zarówno czwórka, jak i wieloryb to
jednak symbole ukszta³towane przez kulturê.
Nie jest prawdopodobne, by budzi³y
natychmiastowe skojarzenia u zwyk³ego,
niepi�miennego cz³owieka, znaj¹cego Bibliê
jedynie z wyk³adów doktryn wiary przez
kap³anów (choæ oczywi�cie wieloryb,
zw³aszcza niepospolitej wielko�ci, móg³
wzbudzaæ zdziwienie). W dziele Glabera
wystêpuje tak¿e wiele symboli wyczuwalnych
intuicyjnie. Niszcz¹ca si³a ognia oczywi�cie
pojawia siê w Biblii, miêdzy innymi w Apokalip-
sie �w. Jana, nie trzeba jednak byæ kap³anem,
�wietnie znaj¹cym Pismo �wiête i pisma
Ojców Ko�cio³a, by dostrzec w ogniu symbol
zag³ady. Wystarczy³o ujrzeæ na przyk³ad
wybuch Wezuwiusza w 993 r., a w³a�ciwie, jak
ujmuje to Glaber, na siedem lat przed Rokiem
Tysiêcznym (II 13). Wybuch ów zniszczy³, jak
pisze on dalej, prawie wszystkie miasta Italii

21 G. Le Bon, dz. cyt. s. 131.
22 Fizjolog, s. 39.
23 Tam¿e.
24 Tam¿e.
25 J. E. Cirlot, S³ownik symboli , has³o �wieloryb�.
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i Galii (II 13), a tak¿e bazyliki �w. Piotra
w Rzymie. Byæ mo¿e to ostatnie zdarzenie
najbardziej przemówi³o do wyobra�ni t³umu,
który krzycza³ przera�liwym g³osem, po czym
zaczê³y siê masowe pielgrzymki do grobu
�wiêtego Piotra (II 13).

Kolejnym intuicyjnie wyczuwalnym
symbolem jest, pojawiaj¹ca siê równie¿ u Glabe-
ra, kometa (III 9). W czasach, gdy nawet
wykszta³ceni ludzie nie mogli racjonalnie
obja�niæ nagle pojawiaj¹cego siê �wiat³a,
o�lepiaj¹cego i zajmuj¹cego du¿¹ powierzchniê
nieba, nietrudno by³o przypisaæ komecie
pochodzenie boskie i ujrzeæ w niej zwiastun
niezwyk³ych wydarzeñ (III 9). Podobnie jest
z przyp³ywami i odp³ywami morza, w tajemniczy
sposób wspó³graj¹cymi z zachodami i wscho-
dami Ksiê¿yca, co wzbudza³o nienazwane przez
Glabera, ale z pewno�ci¹ silne uczucia t³umu,
co przejawia³o siê w tym, ¿e du¿e grupy ludzi
przybywa³y obejrzeæ to niezwyk³e zjawisko
(III 10).

Symbole a obsesje

Glaber wskazuje na zwi¹zki pomiêdzy
tymi znakami a nastêpuj¹cymi po nich
wydarzeniami. Nieprzypadkowo umieszcza
w jednej czê�ci ksiêgi II opowie�ci o wybuchu
Wezuwiusza oraz o �mierci wielu pobo¿nych
ludzi (m. in. papie¿a Jana XV, Eudesa hrabiego
Tours, Blois i Chateaudun, Ryszarda I ksiêcia
Rouen, Monassesa, biskupa Troyes),
podkre�laj¹c, ¿e sta³o siê to w tym samym czasie
(II 14), traktuj¹c jednak ów iddem tempus
bardzo swobodnie, gdy¿ wymieniony przez
niego Hugo zmar³ dopiero w 1001 r., a wiêc
oko³o o�miu lat po wybuchu Wezuwiusza.
Jeszcze bardziej otwarcie Glaber wskazuje na
zwi¹zek miêdzy pojawieniem siê komety
a po¿arem ko�cio³a Micha³a Archanio³a oraz
zamordowaniem Abbona, biskupa opactwa �w.
Benedykta we Fleury, co widaæ ju¿ w tytule
opisuj¹cej te zdarzenia czê�ci ksiêgi trzeciej
(ksiêga III, czê�æ III, De stella comete que
apparens plurima portenderet).

Oczywi�cie Glaber nie mo¿e uzasadniæ
tych zwi¹zków racjonalnie, ale nie jest to
potrzebne, gdy¿, jak twierdzi Umberto Eco26 ,
w �redniowieczu �mówiono o «spiêciu
umys³owym», o my�li, która nie szuka
stosunku miêdzy dwoma rzeczami, pod¹¿aj¹c
za splotem ich zwi¹zków przyczynowych,
ale odkrywa go za pomoc¹ gwa³townego
skoku, jak stosunek znaczenia i celu.� Wi¹¿e
siê to z tym, o czym pisa³ G. Duby w Roku
Tysiêcznym: �Miêdzy tym, co naturalne i tym,
co nadprzyrodzone, nie ma ¿adnych barier;
wprost przeciwnie, istniej¹ miêdzy nimi sta³e
po³¹czenia i nieustaj¹ce, bliskie wspó³zale¿no-
�ci�27 . Duby w �lad za Glaberem nazywa owe
wspó³zale¿no�ci �powi¹zaniami spekulatyw-
nymi�. U Glabera powi¹zania spekulatywne
(connexiones speculativae) wystêpuj¹ przy
wspomnianym ju¿ opisie symboliki liczby
cztery. Cztery Ewangelie, cztery kardynalne
cnoty, cztery rzeki w Raju i cztery epoki nie
tylko uzupe³niaj¹ siê nawzajem, ale jest w nie
wpleciony tak¿e i cz³owiek, podlegaj¹c im
w³a�nie za pomoc¹ powi¹zañ spekulatywnych
(I 2). Przymiotnik �spekulatywny� jest etymolo-
gicznie zwi¹zany z ³aciñskim czasownikiem
specto,  spectare � �patrzeæ�, a tak¿e
rzeczownikiem speculum � �zwierciad³o�.
J. Huizinga w Jesieni �redniowiecza twierdzi,
¿e �Nie ma drugiej wielkiej prawdy, której umys³
�redniowieczny by³by bardziej pewny, jak
prawdy tych s³ów do Koryntian: «Teraz widzimy
niejasno przez zwierciad³o, lecz pó�niej twarz¹
w twarz»�28. Zjawiska, zwierzêta, przedmioty
by³y zatem tylko lustrzanym odbiciem si³
wy¿szych, dobrych b¹d� z³ych. Chêtnie
czytany przez Glabera Jan Szkot Eriugena w
De divisione naturae stwierdza, ¿e nie ma takiej
widzialnej i cielesnej rzeczy, która nie by³aby
jakim� metafizycznym znakiem29 .

Owo widzenie �wiata na podstawie
wra¿eñ zmys³owych i metafizyki i doszukiwanie
siê wszêdzie drugiego dna, nazwane przez
Umberto Eco pansemioz¹ (gr. pan �
�wszystko�, semeion � �znak�), mog³o prowadziæ
do obsesji, co zauwa¿y³ J. Huizinga w Jesieni

26 U. Eco, Sztuka i piêkno w �redniowieczu, Kraków 2006, s. 75.
27 G. Duby, dz. cyt., s. 63.
28 J. Huizinga, Jesieñ �redniowiecza , tom II, s. 51.
29 Cyt. za: U. Eco, dz. cyt., s. 85.
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�redniowiecza30  oraz L. Mumford, na którego
powo³uje siê Umberto Eco. Mumford stwierdza
nawet, ¿e widzenie �wiata przez cz³owieka
�redniowiecznego przypomina neurotyczny
sen31 . Warto zaznaczyæ, ¿e w psychoanalizie
istot¹ zarówno snu, jak i rozmaitych obsesji
i nerwic, jest produkcja przez pod�wiadomo�æ
�tworów zastêpczych�. W taki oto sposób na
przyk³ad we �nie siedzenie w skrzyni oznacza
ograniczanie siê, wspinaczka na strom¹ górê �
walkê z problemami, a odbudowa zburzonego
domu � chêæ radykalnej zmiany w ¿yciu. Krótko
mówi¹c, pod�wiadomo�æ przekuwa my�li
i uczucia w obrazy32 . W obsesji owe obrazy
pojawiaj¹ siê z nasilon¹ czêsto�ci¹, na przyk³ad
pod postaci¹ snów lub wizji. Powi¹zanie tego,
co widzialne, z tym, co niewidzialne
i niewyra¿alne, jest zatem charakterystyczne
zarówno dla Glaberowych connexiones
speculativae, jak i dla wszelkich obsesji,
niezale¿nych od czasu i miejsca. Nie tylko
dorobek Freuda i jego epigonów, ale ju¿ sama
etymologia s³owa obsesja (obsedro, -ere, -sessi,
-sessum � �zamykaæ, otaczaæ�), wskazuje,
¿e warunkiem istnienia obsesji jest jaki�
konkretny obiekt � cz³owiek, miejsce, zjawisko �
który, bêd¹c w relacji z pod�wiadomo�ci¹
(lub bêd¹c wytworem owej pod�wiadomo�ci)
osoby ow³adniêtej obsesj¹, zaczyna j¹ otaczaæ,
sterowaæ jej my�lami i emocjami. Obsesja opiera
siê przecie¿ nie na logicznym my�leniu, lecz na
skokach my�lowych, o których pisa³ Eco. Poza
tym zarówno obsesje, jak i wizja �wiata oparta
na symbolach, nieraz wi¹¿¹ siê z ucieczk¹ od
rzeczywisto�ci. A. Kêpiñski33  pisze, ¿e w burz-
liwych czasach spo³eczeñstwo ulega schizofre-
nizacji � ludzie wywo³uj¹ u siebie dalekie od
materialnej rzeczywisto�ci wizje, na przyk³ad
za pomoc¹ substancji psychoaktywnych lub
te¿ uciekaj¹c w obsesje. Kêpiñski jako
przyk³ad podaje czasy sobie wspó³czesne (lata
piêædziesi¹te XX w.), jednak wizje w roli
ucieczki od rzeczywisto�ci wystêpuj¹ równie¿
w �redniowieczu, w tym w okolicach Roku
Tysiêcznego 34 . Ucieczka od rzeczywisto�ci

jest elementem oczyszczaj¹cej roli wszelkich
wizji i snów, o której równie¿ pisa³ Freud.
Podkre�la³ on, ¿e marzenie senne nie zak³óca
snu, lecz pozwala mu na dalsze istnienie,
usuwaj¹c rozmaite zaburzenia tego snu, jak
stwierdzi³, �¿yczenie wywo³uje marzenia senne,
których tre�ci¹ jest ziszczenie tego ¿ycze-
nia�35 . Tê sam¹ w³a�ciwo�æ wystêpuj¹c¹
w wizjach ludzi �redniowiecza podkre�li³ ju¿
Lewis Mumford. Oprócz lêków przed piek³em
i S¹dem Ostatecznym mo¿na by³o przecie¿
wyobraziæ sobie tak¿e anio³y lub �wiêtych,
którzy �wiadczyli o istnieniu Boga i byli
po�rednikami miêdzy nim a �wiatem ziemskim,
co dawa³o poczucie sta³o�ci i równowagi36.
U Glabera widaæ to w zachowaniach t³umu
takich jak powszechna rado�æ po ustaniu
klêski g³odowej w 1033 roku. Poprawa pogody
nie by³a zwyk³ym zjawiskiem atmosferycznym,
lecz dowodem na obecno�æ Boga. Chmury
i mg³y z³agodnia³y dziêki szacunkowi dla Boga,
twarz nieba zaja�nia³a, by ukazaæ wspania³o�æ
Stwórcy (IV 14). Wizja ta by³a skutkiem
przera¿enia wywo³anego minion¹ klêsk¹
i obawy przed nastaniem nastêpnej (IV 14).
Innym przyk³adem s¹ wizje Vulferiusa, mnicha
z opactwa Moutiers-Saint-Jean w La Reome.
Ujrza³ on �wiêtego Maurycego i jego
towarzyszy, hiszpañskich mêczenników
poleg³ych w walce z Arabami. Wizja by³a
zapowiedzi¹ rych³ej �mierci. Nie by³a to jednak
wizja straszna, raczej obiecuj¹ca, gdy¿
Vulferius mia³ pod¹¿aæ za nimi, a zatem za
lud�mi, których pobo¿no�æ siêgnê³a zenitu
(II 19). Gdy piêæ miesiêcy pó�niej Vulferius
przebywa³ w opactwie Saint-Germain
w Auxerre, aby, jako cz³owiek uczony w medy-
cynie, leczyæ tamtejszych mnichów, pewnego
ranka, gdy mimo okrutnych bole�ci odprawia³
mszê, ukaza³a mu siê ja�niej¹ca Matka Boska.
Pyta³a, co go martwi i obiecywa³a, ¿e bêdzie
go chroniæ przed �mierci¹ (II 19). Te dwie
uzupe³niaj¹ce siê wizje s¹ przyk³adem tego,
o czym pisali Freud (sen b¹d� wizja jako spe³-
nienie pod�wiadomego ¿yczenia) i Mumford

30 J. Huizinga, dz. cyt., s. 51.
31 L. Mumford, dz. cyt., s. 104-107.
32 Z. Freud, Wstêp do psychoanalizy, Warszawa 1995, s. 137-148.
33 A. Kêpiñski, Schizofrenia, s. 22.
34 U. Eco, dz. cyt., s. 76.
35 Z. Freud, dz. cyt., s.151.
36 L. Mumford, dz. cyt., s. 107.



85

(wizja jako sposób na osi¹gniêcie równowagi).
Przyk³adem oczysz-czaj¹cej roli wizji s¹ te¿
spotkania Glabera z Szatanem, do których
jeszcze wrócê.

Wszystkie te powi¹zania sprawiaj¹,
¿e symbole mog³y ³atwo staæ siê przedmiotami
obsesji. W �redniowieczu, gdy g³ównym
kreatorem �wiadomo�ci spo³ecznej by³ Ko�ció³,
istotn¹ rolê odgrywa³y obsesje religijne. W pracy
zbiorowej trojga gdañskich psychologów pada
stwierdzenie, ¿e obsesje religijne to obsesje
blu�niercze. Istot¹ takiej obsesji s¹ ataki my�li
uznanych za grzeszne, wypartych z pod�wia-
domo�ci37. Widaæ to na przyk³adzie samego
autora opisywanego przeze mnie �ród³a.
W ksiêdze V grzechy Glabera upersonifiko-
wane przez widzianego przez niego Szatana
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e jest on symbolem
grzechu. Na to samo wskazuje brud, w tym
wypadku brudne ubrania. Trzês¹ce siê po�ladki
maj¹ konotacje erotyczne, mog¹ oznaczaæ
rozpasanie seksualne. Znamienne, ¿e Glaber
wyznaje, ¿e nigdy wcze�niej nie dokona³ aktu
pokuty. Skoro nie dokona³, to znaczy, ¿e nie
czu³ siê grzesznikiem. Szatañska wizja
wyzwoli³a z niego zatem my�li, które by³y dlañ
niewygodne, które wola³ zepchn¹æ do pod�wia-
domo�ci.

Obsesje a poczucie winy

Nieod³¹cznym elementem wszelkich
zaburzeñ psychicznych na tle religijnym jest
poczucie winy. Freud w szkicu Czynno�ci
natrêtne a praktyki religijne stwierdza, ¿e klu-
czowym elementem wszelkich obsesji jest
�wiadomo�æ winy, po czym dodaje:
��wiadomo�ci winy neurotyka odpowiada
zapewnienie cz³owieka pobo¿nego, i¿ zdaje on
sobie sprawê z tego, ¿e w g³êbi serca jest
wielkim grzesznikiem; wydaje siê, ¿e w tym
przypadku warto�æ regu³ odparcia lub ochrony
maj¹ praktyki pobo¿ne (modlitwy, inwokacje

itd.), od których ludzie ci rozpoczynaj¹ ka¿d¹
czynno�æ dnia powszedniego, a ju¿ zw³aszcza
ka¿de nadzwyczajne przedsiêwziêcie38 .
Andrzej Molenda, krakowski psycholog
i religioznawca, klasyfikuj¹c przyczyny
zaburzeñ psychicznych na tle religijnym, jako
pierwsz¹ przyczynê wymienia �chorobliw¹
neurotyczn¹ winê prze¿ywan¹ przez
pacjenta�39. Nawet je�li zdystansujemy siê od
teorii Freuda, uznaj¹cego religiê za zbiorow¹
dzieciêc¹ nerwicê ludzko�ci, nietrudno bêdzie
zauwa¿yæ, ¿e religia chrze�cijañska w wydaniu
opisywanym przez Glabera sprzyja³a
wywo³ywaniu poczucia winy. Wed³ug podzia³u
Ericha Fromma na religie autorytarne (gdzie im
wiêkszy, potê¿niejszy i bardziej wszechwie-
dz¹cy jest Bóg, tym cz³owiek musi staæ siê
mniejszy i s³abszy) oraz na humanistyczne
(gdzie wiara spe³nia siê w korzystaniu z si³
umys³owych cz³owieka), religia u Glabera
plasuje siê po tej pierwszej stronie40. Grzechem
by³o na przyk³ad zbyt gorliwe d¹¿enie do
wiedzy, jak mia³o to miejsce w wypadku
Vilgarda, heretyka z Rawenny. Zbyt usilne
zg³êbianie gramatyki sprawi³o, ¿e Leutard
zosta³ opêtany przez demony w postaci poetów
antycznych � Wergiliusza, Horacego
i Juwenalisa. Poza tym religia u Glabera opiera
siê w du¿ej mierze na strachu, co widaæ na
przyk³adzie Roberta Pobo¿nego, który
próbowa³ nawróciæ heretyków za pomoc¹
stosów (szerzej opiszê ten przyk³ad w czê�ci
Sterowanie uczuciami t³umu poprzez tworzenia
wroga). Autorytaryzm modelu chrze�cijañstwa
opisanego przez Glabera wyzwala³ zatem
poczucie winy i strach. Oba te uczucia bardzo
czêsto prowadz¹ do obsesji. J. le Goff
stwierdzi³ nawet, ¿e �cz³owiek �redniowiecza
¿yje w obsesji grzechu�41.

Poczucie winy widaæ u Glabera we
wspomnianych wcze�niej opisach wizji demo-
na. Glaber wyznaje, ¿e narodzi³ siê przez
grzech rodziców (jak twierdzi Arnoux w przypi-

37 K. J Jakuszkowiak, W. J. Cuba³a, A. Bana�, Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne � studium przypadku, s. 2. http:/
/www.viamedica.pl/gazety/gazeta8/darmowy_pdf.phtml?indeks=10&indeks_art=88&VSID= b3b7d192c71c9116270
db850233ec068.
38 Z. Freud, Czynno�ci natrêtne a praktyki religijne, w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. opr.
A. Cha³upnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 112.
39 A. Molenda, Nerwice na tle religijnym, w: Podstawowe zagadnienie psychologii religii, red. S. G³az, s. 506.
40 E. Fromm, Psychoanaliza a religia, w: Analiza niektórych rodzajów do�wiadczenia religijnego, Poznañ 2006,
s. 69.
41 J. le Goff, Cz³owiek �redniowiecza, s. 46.
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sach, Glaber najprawdopodobniej by³ synem
ksiêdza) oraz, ¿e od dzieciñstwa postêpowa³
grzesznie (V 3). Trudno za³o¿yæ, ¿e owe
wyznania przez przypadek pojawi³y siê w³a�nie
pomiêdzy pierwsz¹ a drug¹ wizj¹ szatana.

Spróbujê teraz prze�ledziæ te same
mechanizmy wystêpuj¹ce w zachowaniach
zbiorowych. Niebagateln¹ rolê pe³ni¹ tu klêski
elementarne. Oko³o roku 1033 we Francji mia³
miejsce straszliwy g³ód. Glaber twierdzi, ¿e ów
g³ód to kara za wcze�niejsze grzechy ludzko�ci,
o czym �wiadczy takie sformu³owanie jak
�m�ciwy g³ód� (sterilitas ultionis � IV 10) oraz
stwierdzenie, ¿e owa katastrofa trwa³a a¿ trzy
lata z powodu ludzkich grzechów (peccatis
hominum exigentibus � IV 10). W czasie klêski
uwidoczni³ siê upadek moralny ludu. G³ód
spowodowa³ ca³¹ seriê patologicznych
zachowañ, w tym rozmaite formy kanibalizmu.
Nieraz zdarza³o siê, ¿e kto� za pomoc¹ jab³ka
lub owocu wabi³ dziecko w ustronne miejsce,
po czym zabija³ je i po¿era³ zw³oki (IV 13).
By³ cz³owiek, który zaprasza³ do siebie
wêdrowców, po czym mordowa³ ich i jad³,
a g³owy kolekcjonowa³ (IV 13). Gdy wreszcie
g³ód siê oddali³, a twarz nieba zaczê³a ja�nieæ
(IV 10), lud zacz¹³ zbieraæ siê na synodach
pokojowych. Towarzyszy³y temu rozmaite
uczucia, w tym strach przed powtórzeniem siê
klêski, ale tak¿e rado�æ z nadchodz¹cych
zmian na lepsze. Fakt, ¿e ziemia odzyska³a
p³odno�æ, a widmo �mierci g³odowej oddali³o
siê, nie by³ jedynym powodem owej rado�ci.
By³a to rado�æ spowodowana pojednaniem
z Bogiem, ludzie w uniesieniu wyci¹gali rêce do
nieba i krzyczeli �Pokój! Pokój! Pokój!� (IV 16).
Ogromne znaczenie przy zwo³ywaniu synodów
pokojowych mia³ autorytet ludzi Ko�cio³a, lud
traktowa³ ksiê¿y jakby przemawia³ przez nich
sam Bóg (IV 14). Jednak trudno w zachowa-
niach owej multitudo znale�æ �lady poczucia
winy, tak widocznego u Glabera po jego
spotkaniu z Szatanem. Pojednanie ludu
z Bogiem okaza³o siê bardzo nietrwa³e, co Gla-
ber podkre�la za pomoc¹ cytatu ze �w. Piotra:
�Spe³ni³o siê na nich to, o czym s³usznie mówi
przys³owie: «Pies powróci³ do tego, co sam

zwymiotowa³», a �winia umyta � do ka³u¿y
b³ota� (2 Pt 2, 22, cytowane przez Glabera w IV
17).

Gdy pobo¿ne uczucia przesta³y byæ
podsycane przez dostojników ko�cielnych
i �wieckich (którzy zreszt¹, jak ju¿ wspomnia-
³am, sami pogr¹¿yli siê w rozpu�cie), strach
przemieszany z rado�ci¹ przemin¹³. Widaæ tu
zatem, ¿e w przeciwieñstwie do uczuæ jednos-
tki, uczucia (a zatem i obsesje) t³umu musz¹
byæ nieustannie podsycane przez jak¹� si³ê
z zewn¹trz, najlepiej w³adzê �wieck¹ lub
ko�cieln¹.

Sterowanie uczuciami t³umu
poprzez tworzenie wroga

Jednym z najczê�ciej stosowanych
sposobów sterowania t³umem jest tworzenie
wroga. Tu warto zwróciæ uwagê, ¿e Glaber
zupe³nie inaczej pisze o heretykach ni¿
o ¯ydach. W du¿ym stopniu pokrywa siê to
z koncepcj¹ antropologów Eisenstadta i Gise-
na42 , którzy wyró¿niaj¹ rozmaite kody, którymi
pos³uguje siê w³adza w celu tworzenia wroga.
Miêdzy innymi s¹ to: kod pierwotno�ci i kod
sacrum. W opisach heretyków u Glabera widaæ
cechy typowe dla tego drugiego kodu. Pojawia
siê tu podzia³ na tych, którzy s³u¿¹ sferze
sacrum i tych, którzy s¹ jej wrogami. Pojawia
siê medykalizacja konfliktu duchowego.
To, co mówi¹ opisywani heretycy, jest automa-
tycznie rugowane przez zaklasyfikowanie jako
przejaw szaleñstwa. Leutard, heretyk, któremu
z ust wylatuje rój pszczó³, zostaje nazwany
insaniens hereticus (ksiêga II cz. XI De Leutardo
insaniente heretico), a to, co odró¿nia go od
wiêkszo�ci spo³eczeñstwa, zostaje nazwane
nieuleczalnym szaleñstwem (II 22), podobnie
jak herezja orleañska z oko³o 1017 roku
(heresum insanientes � III 26). Herezja kojarzy
siê przede wszystkim z za�lepieniem (III 26).
Za�lepienie mo¿na jednak uleczyæ. Pojawia siê
zatem to, co Eisenstadt i Gisen nazywaj¹
tendencjami misjonarskimi. Glaber co prawda
stwierdza, ¿e dla tych, którzy wybrali herezje,
lepiej by³oby siê nie urodziæ, zak³ada jednak,
¿e heretycy mog¹ siê nawróciæ (III 31). Zak³ada

42 Z braku dostêpu do dzie³a tych¿e, bazujê na informacjach zdobytych na wyk³adzie prof. B. Fatygi z ISNS UW
o koncepcjach �innego� w socjologii i antropologii.
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tak te¿ Robert Pobo¿ny, nawet, je�li
nawrócenie mia³oby siê odbywaæ za pomoc¹
gro�by stosów (III 31).

W stosunku do ¯ydów zastosowany
zostaje kod pierwotno�ci � kod podzia³u ze
wzglêdu na naturaln¹ przynale¿no�æ.
Tu przynale¿no�æ do wspólnoty wyra¿a siê
wiêzami krwi. Osoba, która nie jest po³¹czona
ze wspólnot¹, to wróg. Widaæ to u opisywanych
przez Glabera ¯ydów. Od dawna s¹ oni s³ugami
Szatana i to za ich spraw¹ zostaje zburzona
�wi¹tynia w Jerozolimie (III 24). Nie ma mowy
o szaleñstwie � przynale¿no�æ ¯ydów do rodu
Szatana jest czê�ci¹ odwiecznego stanu
rzeczy, a przedstawiciele owego szatañskiego
rodu dzia³aj¹ (w tym wypadku burz¹ �wi¹tyniê)
wed³ug planu (III 24). Powi¹zanie ¯ydów
z Szatanem za czasów Glabera by³o ju¿
zakorzenione w mentalno�ci chrze�cijan. Adso
z Montiers-en-Der przewiduje, ¿e Antychryst
bêdzie ¯ydem43 , a w apokryficznej Ewangelii
Nikodema, powsta³ej oko³o IV-VI w. i bardzo
popularnej w �redniowieczu (u¿ywanej nawet
w czasie nabo¿eñstw), Szatan mówi o ¯ydach:
�mój lud staro¿ytny�44 . Wobec tak odwiecznej
i naturalnej przynale¿no�ci ¯ydów do rodu
Szatana nie ma oczywi�cie mowy o jakimkolwiek
nawracaniu � mo¿na by³o ich tylko topiæ
w rzekach, paliæ na stosach, s³owem: têpiæ
wszelkimi mo¿liwymi metodami (III 24). ¯ydzi co
prawda mog¹ sami nawróciæ siê na chrze�ci-
jañstwo, jednak nawet wtedy nie wyzbywaj¹ siê
ca³kowicie swojego szatañskiego pochodzenia.
Glaber podkre�la bowiem, ¿e nawracali siê oni
nie z chêci osi¹gniêcia zbawienia, lecz ze
strachu przed prze�ladowaniami (III 24).

Mimo tak ró¿nego wypowiadania siê
o heretykach i ¯ydach cel tworzenia tych
dwóch modeli wroga jest w gruncie rzeczy
podobny. Jak ju¿ wspomnia³am, cytuj¹c
Le Bona, �t³um potrzebuje nie argumentów, lecz
wzorów�45 . Wróg jest tu antywzorcem, stanowi
spersonifikowany zespó³ cech przeznaczonych
do wyrugowania. Heretycy, jak przyznaje sam
Glaber cytuj¹c �w. Paw³a, s³u¿¹ do tego,
by prawdziwi chrze�cijanie utwierdzili siê

w swojej wierze (III 28). Sam Glaber �wiêcie
wierzy w to, ¿e fizyczna eliminacja niechcia-
nych jednostek, w tym wypadku heretyków,
uzdrawia wspólnotê wierz¹cych (III 31). Podob-
nie jest z podsycaniem antysemityzmu.
Po zbiorowym daniu upustu swej nienawi�ci do
¯ydów (wg J. Le Goffa opis tego zdarzenia
u Glabera jest pierwsz¹ historyczn¹ wzmiank¹
o pogromie ¯ydów46 ) t³um pe³en silnych uczuæ
kieruje siê do Jerozolimy, gdzie sk³ada hojne
dary na rzecz odbudowy �wi¹tyni (III 25).

W tworzeniu wroga i nienawi�ci do niego
niebagateln¹ rolê pe³ni wzbudzanie strachu.
Zygmunt Bauman w ksi¹¿ce ¯ycie na przemia³,
powo³uj¹c siê na Bachtinowskie rozró¿nienie
strachu kosmicznego (wynikaj¹cego z przyro-
dzonego cz³owiekowi lêku przed si³ami wy¿szy-
mi) i urzêdowego (wzbudzanego przez w³adzê
�wieck¹ b¹d� religijn¹), podkre�la, ¿e w³adza
nieraz wykorzystuje strach kosmiczny w celu
kreowania strachu urzêdowego47 . U Glabera
widaæ to na przyk³adzie Roberta Pobo¿nego
rozprawiaj¹cego siê z heretykami. Glaber
wprost przyznaje, ¿e król kaza³ wznosiæ stosy
w celu wzbudzania strachu (III 31). Gdy nie
pomog³o nawracanie, trzeba by³o siêgn¹æ po
narzêdzie prowadz¹ce do fizycznego unicest-
wienia, ukazuj¹ce, ¿e król jest panem ¿ycia
i �mierci swoich poddanych.

Funkcja heretyka jako antywzorca uwi-
dacznia siê tym silniej, ¿e opisywani przez
Glabera heretycy wykazuj¹ pewne podobieñ-
stwa z demonem, widzianym przez Glabera,
a wcze�niej przez jego konfratra. Zarówno opisy
heretyków, jak i demonów, s¹ przepojone
brzydot¹. Opis demona widzianego przez
Glabera zaczyna siê od stwierdzenia, ¿e jest
on niskiego wzrostu, ma chud¹ szyjê i twarz,
czarne oczy i pomarszczone czo³o (V 2).
W opisach heretyków brzydota nie jest mo¿e
przedstawiona tak explicite, jednak równie¿ jest
obecna. Z ust Leutarda wylatuje rój pszczó³,
wydaj¹c okrutny d�wiêk (II 22). Brzydota
demona widzianego przez Glabera jest
brzydot¹ nieludzk¹, demon podobny jest do
zwierzêcia, o czym �wiadcz¹ takie cechy

43  Adso Dervensis, De ortu et tempore Antichristi.
44  Ewangelia Nikodema 17.
45  G. le Bon, dz. cyt., s. 131.
46  J. Le Goff, dz. cyt., s. 85.
47  Z. Bauman, ¯ycie na przemia³, Kraków 2005, s. 76-86.
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fizyczne jak kozia broda, ow³osione uszy oraz
psie zêby (V 2). Porównanie do psa wystêpuje
te¿ w opisie manichejczyków, którzy, ob³¹kani,
szczekaj¹ niczym psy (III 27). Symbolika
grzechu jest tu bardzo czytelna, bo choæ
w �redniowieczu wizerunek psa nieustannie
oscyluje miêdzy symbolem wierno�ci
a, zaczerpniêtym z antyku i Biblii, symbolem
upadku moralnego � to u Glabera obecny jest
tylko ten ostatni. Znamienne jest te¿,
¿e zarówno demon widziany przez jednego
z konfratrów Glabera, jak i jeden z opisywanych
heretyków, neguj¹ instytucjonalne nakazy
Ko�cio³a. Demon postponuje pracowite,
wstrzemiê�liwe ¿ycie zgodne z klasztornymi
regu³ami (III 27), twierdz¹c, ¿e ka¿dy otrzyma
ten sam wieczny spoczynek, niezale¿nie od
tego, czy umartwia siê, czy ¿yje w grzechu
(V 1). Heretyk Leutard z kolei w¹tpi z sens
p³acenia dziesiêciny (II 22). Owe paralele
�wiadcz¹ o tym, ¿e wizje Szatana
do�wiadczone przez Glabera oraz jego
obserwacje heretyków stanowi¹c wspomniany
wcze�niej zespó³ cech przeznaczonych do
wyrugowania, maj¹ tê sam¹ funkcjê �
pokazanie antywzorca, a przez to umo¿liwienie
wej�cia na drogê poprawy.

Szczególn¹ postaci¹ antywzorca jest
kobieta. W opisie orleañskiej heretyczki cecha
przeznaczona do wyrugowania jest inna ni¿
u reszty odszczepieñców. Zostaje podkre�lony
fakt, ¿e uwodzi³a mê¿czyzn i to nawet tych
obeznanych z naukami Ko�cio³a (III 26). Tym
razem do wyrugowania przeznaczona jest
seksualno�æ, zw³aszcza ¿e, jak wynika z opisu
Glabera, nie jest ona zale¿na od pobo¿no�ci ani
od wykszta³cenia. Opisywana heretyczka jest
diaboli plena . Widaæ tu nawi¹zanie do
Tertuliana, który nazywa kobietê �komnat¹
diab³a�. J. Le Goff w Historii cia³a w �rednio-
wieczu tak opisuje tê tendencjê w rozdziale
o znamiennym tytule P³ciowo�æ � szczyt
deprecjacji: �Uprawnione jest zatem
twierdzenie, ¿e w �redniowieczu wyposa¿one
w p³eæ cia³o zostaje powa¿nie
odwarto�ciowane, a popêdy i ¿¹dze cielesne �
w znacznej mierze st³umione�48 . Poza tym, jak
podkre�la G. Duby w dziele Rycerz, kobieta i

ksi¹dz, przynale¿no�æ do ruchu heretyckiego
�wiadczy³a o kontestacji panuj¹cego porz¹dku
spo³ecznego. Do ruchów heretyckich chêtnie
do³¹czali ludzie z grup uciskanych � ch³opi,
biedota miejska oraz w³a�nie kobiety.
Zarzucanie heretykom (i heretyczkom)
rozpasania seksualnego by³o jednym z czê�ciej
stosowanych sposobów udowadniania
spo³eczeñstwu ogólnej demoralizacji
odszczepieñców. Nieraz jednak mija³o siê
z prawd¹. Duby49  podkre�la, ¿e heretycy
niejednokrotnie mieli równie restrykcyjne
podej�cie do seksualno�ci co ludzie g³ównego,
jedynie s³usznego nurtu w Ko�ciele. Czasem
nawet by³o ono bardziej restrykcyjne � heretycy
orleañscy, do których nale¿a³a kobieta
potêpiana przez Glabera, mieli surowsze
podej�cie do seksu i ma³¿eñstwa ni¿
uwielbiany przez Glabera Jan Szkot Eriugena.
O tym jednak Glaber nie wspomina ani s³owem.
Jako ¿e kobieta by³a wspomnian¹ wcze�niej
�komnat¹ diab³a�, jako heretyczka by³a
naznaczona piêtnem podwójnym � swojej p³ci
oraz przynale¿no�ci do odszczepieñczego
ruchu. Byæ mo¿e st¹d bierze siê wystêpuj¹cy
u Glabera mizoginizm w opisie orleañskiej
heretyczki.

Obsesje � czy tylko niszcz¹ce?

Gustave Le Bon w cytowanej wielokrotnie
wcze�niej Psychologii t³umu stwierdzi³, ¿e �si³a
t³umu mo¿e byæ tylko niszcz¹ca�50 . Podatno�æ na
obsesje, jedna z konstytutywnych cech t³umu,
powinna wzmacniaæ ow¹ niszcz¹c¹ si³ê. Jednak
obsesje zbiorowe opisane przez Glabera mia³y
pewne konstruktywne skutki, jak na przyk³ad
maj¹ca miejsce ok. 1003 r. odbudowa
ko�cio³ów na masow¹ skalê. Nawet tych
ko�cio³ów, które, jak twierdzi Glaber, odbudowy
nie wymaga³y (III 13). W opisie tego zjawiska
widaæ motyw schy³ku oraz bronienia siê przed
tym zmierzchem � Glaber stwierdza, ¿e �wiat,
broni¹c siê przed staro�ci¹, przywdziewa bia³¹
szatê ko�cio³ów (III 13). Prawdopodobnie wi¹¿e
siê to ze zjawiskiem opisanym przez Umberto
Eco � w czasach obfituj¹cych w prze³omowe
wydarzenia, zw³aszcza, gdy ¿ycie ludzkie

48 J. Le Goff, N. Truong, Historia cia³a w �redniowieczu , Warszawa 2006, s. 34.
49 G. Duby, Rycerz, kobieta i ksi¹dz, s. 112-126.
50 G. le Bon, dz. cyt., s. 133.
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stawa³o siê jeszcze bardziej kruche ni¿ zwykle
jak epoka krucjat czy w³a�nie okolice roku
tysiêcznego, ludzie bardziej byli sk³onni
zachwycaæ siê piêknem ziemskim51 .
Solidarno�æ t³umu uwidacznia siê te¿ w czasie
odbudowywania zniszczonej rzekomo przez
¯ydów �wi¹tyni (III 25).

Oczywi�cie religijne zaanga¿owanie
t³umu potrzebowa³o dodatkowego napêdu
w postaci zaanga¿owania pojedynczych,
wyró¿niaj¹cych siê jednostek. Tak¹ jednostk¹
by³ na przyk³ad Heriveus, skarbnik opactwa
�w. Marcina w Tours. Pochodzi³ z wy¿szych
sfer spo³eczeñstwa, jego ojciec, Landri de
Buzancais, by³ hrabi¹ Andegawenii. Dziêki
dobremu pochodzeniu móg³ sobie pozwoliæ na
solidne wykszta³cenie, pilnie oddawa³ siê
zatem sztukom wyzwolonym. Jednak, jako ¿e
na tle swojej rodziny wyró¿nia³ siê pobo¿no�ci¹
(jak twierdzi Glaber, �niczym ró¿a w�ród
kolców�), szybko uzna³ zajmowanie siê nauk¹
za pró¿ne i postanowi³ zostaæ mnichem (III 14).
Owa decyzja wymaga³a du¿ej odwagi, gdy¿
Heriveus musia³ przeciwstawiæ siê ojcu. Bracia
z opactwa w Tours udzielili mu go�ciny, lecz
nie przyjêli go do zakonu, czekaj¹c na zgodê
jego rodziców. Heriveus ¿y³ z mnichami,
�wiec¹c przyk³adem, lecz zagniewany ojciec,
planuj¹c dla syna karierê dworsk¹, si³¹
zaci¹gn¹³ go przed oblicze króla. Król Robert,
maj¹c na wzglêdzie pobo¿no�æ Heriveusa,
zaproponowa³ mu urz¹d skarbnika w opactwie,
w dalszej kolejno�ci chc¹c go uczyniæ
biskupem, lecz on ledwo zgodzi³ siê na bycie
skarbnikiem. Mimo ¿e formalnie by³
kanonikiem, mia³ mentalno�æ mnicha i pêdzi³
¿ycie zgodne z t¹ mentalno�ci¹ � umartwia³ siê
za pomoc¹ w³osiennicy i straszliwych postów,
by³ niezwykle hojny wobec ubogich,
nieustannie modli³ siê i czuwa³ (III 14). Jednak
przede wszystkim Heriveus ws³awi³ siê
spektakularn¹ odbudow¹ opactwa. Nakaza³ on
zburzyæ ko�ció³ i postawiæ na jego miejsce
jeszcze wspanialszy, wyró¿niaj¹cy siê nawet
na tle ogólnej wspania³o�ci odbudowywanych
w³a�nie �wi¹tyñ (III 14). Obsesje zbiorowe mia³y
zatem wp³yw na ¿ycie pewnych wyró¿niaj¹cych
siê jednostek, pozwalaj¹c im siê wybiæ,
a w konsekwencji doprowadzi³y do powstania

nowych wzorów osobowych i zwi¹zanego
z tym dalszego wzrostu zaanga¿owania religij-
nego. O charyzmie Heriveusa i otaczaj¹cym go
nimbie �wiêto�ci mo¿e �wiadczyæ fakt, ¿e gdy
by³ chory i le¿a³ ju¿ na ³o¿u �mierci, wierni
zebrali siê, oczekuj¹c cudów (III 15).

Przyk³adem jednostki, której ¿yciem
pokierowa³y wydarzenia i obsesje okolic roku
tysiêcznego jest tak¿e Wilhelm z Volpiano,
mistrz duchowy Glabera. Glaber po�wiêci³ mu
osobne dzie³o, Vita Willelmi, jednak wa¿na
wzmianka o tej postaci znajduje siê równie¿
w Histoires. Podobnie jak Heriveus, Wilhelm
pochodzi³ ze szlachetnej rodziny i przywi¹-
zywa³ du¿¹ wagê do wykszta³cenia (III 16).
Jednak przede wszystkim odznacza³ siê
pobo¿no�ci¹ i przestrzeganiem regu³ zakonu
benedyktynów, do których nale¿a³, przez co by³
mi³owany przez gorliwych chrze�cijan, ale te¿
nieraz �ci¹ga³ na siebie ataki ludzi niepobo¿-
nych (III 16). Owa pobo¿no�æ, podobnie jak
w wypadku Heriveusa, uwidoczni³a siê szcze-
gólnie przy okazji rekonstrukcji ko�cio³ów.
Bêd¹c opatem katedry Saint-Benigne w Dijon,
zrekonstruowa³ j¹ w sposób, jak pisze Glaber,
nieporównywalny z niczym (III 16). Dziêki
Wilhelmowi powsta³ tak¿e nowy klasztor
o nazwie Fruttuaria, mieszcz¹cy siê w jego
rodzinnej ziemi, Volpiano. Wilhelm obdarzy³
klasztor hojnymi darami, a na jego czele
postawi³ Jana, cz³owieka równie pobo¿nego jak
on sam (III 16). Niebywa³e zas³ugi w dziedzinie
rekonstrukcji ko�cio³ów wzmocni³y autorytet
Wilhelma i sprawi³y, ¿e królowie, hrabiowie
i biskupi zwracali siê do niego, gdy tylko jaki�
klasztor straci³ opata, gdy¿ wiedzieli, ¿e Wil-
helm jak nikt inny potrafi³ dbaæ o klasztor
i doprowadziæ do jego rozkwitu (III 16).

Kolejnym przyk³adem jednostki, która
dziêki obsesjom zbiorowym prze³omu X i XI w.
ukaza³a sobie i spo³eczeñstwu pe³niê swych si³
duchowych i umys³owych, jest sam autor
opisywanego przeze mnie �ród³a. Trzeba
przyznaæ, ¿e Glaber, prawie dziewiêæ wieków
przed rozwojem psychoanalizy, ca³kiem nie�le
radzi³ sobie z obsesyjnymi wizjami.
Oczywi�cie nie móg³ wiedzieæ, ¿e widziany
przez niego Szatan mo¿e byæ wytworem jego
pod�wiadomo�ci, jednak nie pogr¹¿y³ siê we
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51 U. Eco, dz. cyt., s. 212.
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w³asnej obsesji, nie rzuci³ siê do studni, jak
heretyk Leutard (II 22). Próbowa³ wykorzystaæ
tê wizjê najlepiej jak umia³, odczytuj¹c wska-
zówki, które ona mog³a mu daæ. Stwierdzi³,
powo³uj¹c siê na Grzegorza Wielkiego, ¿e wizja
Szatana mo¿e niektórych ludzi sk³aniaæ do
poprawy i wyrazi³ nadziejê, ¿e z pomoc¹ Jezusa
jemu tak¿e siê to uda (V 5). Zreszt¹ nie by³
jedyn¹ jednostk¹, któr¹ wizje zachêci³y do
zmian na lepsze, nawet je�li bezpo�rednim
bod�cem do owych zmian by³ w³asny grzech.
Glaber powo³uje siê na �w. Grzegorza w kon-
tek�cie wydarzeñ, jakie przytrafi³y siê jednemu
z jego konfratrów, który wraz z wieloma innymi
mnichami oddawa³ siê lenistwu (a byæ mo¿e
i nierz¹dowi, bior¹c pod uwagê dwuznaczno�æ
czasownika cubitare ) nie wstaj¹c na porann¹
mszê. Trzy dni po ujrzeniu podobnego
(jak twierdzi Glaber, tego samego) demona,
za jego spraw¹ ów mnich uciek³ z klasztoru
i przez sze�æ dni oddawa³ siê grzesznemu
¿yciu. Siódmego dnia jednak wróci³. Wed³ug
Glabera to w³a�nie ów demon zachêci³ go do
poprawy (V 5). Wkrótce potem kolejnemu
opisywanemu przez Glabera mnichowi �
Gerardowi, który tak jak i wielu innych mia³
paskudn¹ przywarê plucia w czasie modlitwy,
ukaza³ siê �wiêty (prawdopodobnie �w.
German, gdy¿ do niego nale¿a³o opactwo
w Auxerre, gdzie rzecz siê dzia³a) i nakaza³ mu
to zmieniæ. Gerardowi uda³o siê to uczyniæ,
a nawet sk³oniæ do poprawy innych mnichów
dotkniêtych tym zgubnym nawykiem (V 5).

Nowy porz¹dek wed³ug Glabera

Wracaj¹c jednak do samego Raoula
Glabera, umiejêtno�æ okie³znania w³asnych wizji
nie jest jedynym przejawem jego umiejêtno�ci
radzenia sobie z ówczesnymi obsesjami.
Co prawda w Historiae nie brakuje nawi¹zañ do
Roku Tysiêcznego, o czym �wiadczy ju¿ sam
sposób datacji � Glaber datowa³ wydarzenia za
pomoc¹ liczby lat dziel¹cej je od Roku
Tysiêcznego � a tak¿e w zwróceniu uwagi na
zwiêkszenie liczby cudownych znaków przed
rocznic¹ �mierci Chrystusa (V 7). Nie jest to
jednak mroczna wizja z Antychrystem w roli
g³ównej (millenaryzm w tej postaci, jak ju¿
wspomnia³am, pojawia siê w Historiae tylko raz
� IV 1). Z jego dzie³a, mimo opisanych tam

przera¿aj¹cych klêsk elementarnych i
okrutnego upadku moralnego, wy³ania siê wizja
nowego porz¹dku �wiata. Jak ju¿
wspomnia³am, koncepcja dzie³a Glabera
osnuta jest wokó³ liczby cztery. Glaber
wymienia cztery Ewangelie, cztery zmys³y
(pomijaj¹c dotyk), cztery rzeki w Raju,
wreszcie cztery cnoty kardynalne
i odpowiadaj¹ce im cztery epoki (I 3).
Od pocz¹tku �wiata do Potopu, za po�red-
nictwem �wiat³ych ludzi takich jak Abel, Enoch
i Noe, �wiatem rz¹dzi M¹dro�æ (I 3). Moj¿esz
i inni prorocy, a zarazem prawodawcy,
uciele�niaj¹ Odwagê. Wreszcie po przyj�ciu na
�wiat S³owa wcielonego na �wiat przychodzi
Sprawiedliwo�æ, bêd¹ca pocz¹tkiem i koñcem
wszechrzeczy (I 3).

D¹¿enie do sprawiedliwo�ci przewija siê
przez ca³e dzie³o Glabera. Bóg jest
sprawiedliwy, nawet je�li nie jest to oczywiste
na pierwszy rzut oka. W pó³nocno-zachodnich
regionach Europy pogañskie ludy masowo siê
nawracaj¹, w regionach po³udniowo-
wschodnich o nawra-caniu nie ma mowy (I 24).
Glaber widzi oznakê tego w po³o¿eniu
Chrystusa na krzy¿u. Chrystus zwrócony jest
twarz¹ na zachód, nie widzi wschodu.
B³ogos³awi praw¹ d³oni¹ pó³noc, na po³udnie
zwraca siê lew¹ rêk¹ (I 24). Jednak nie
�wiadczy to bynajmniej, ¿e Bóg jest
niesprawiedliwy. Ka¿dy mo¿e nawróciæ siê
i osi¹gn¹æ zbawienie, ka¿dy mo¿e te¿, jak
Adam, zwróciæ siê w stronê grzechu. Wed³ug
Glabera cz³owiek ma zatem woln¹ wolê, nikt
wiêc nie jest skazany na ¿ycie w grzechu i
wieczne potêpienie (I 25). Jeszcze pe³niej
Glaberowa wizja sprawiedliwo�ci Bo¿ej wyra¿a
siê w stwier-dzeniu, ¿e ka¿dy otrzyma to, na
co zas³u¿y³, zale¿nie od tego, czy ¿y³
pobo¿nie, czy grzesznie (I 25).

Nawet nieszczê�cia nios¹ ze sob¹
przes³anie sprawiedliwo�ci Bo¿ej. Mêczeñska
�mieræ ugodzonego w czasie dysputy
w klasztornym atrium Abbona, opata klasztoru
�w. Benedykta we Fleury, poci¹gnê³a za sob¹
dobrodziejstwa, które sam Bóg uczyni³ na jego
cze�æ (III 11). Mowa tu zapewne o synodach,
na których podjêto wa¿ne dla wiary i liturgii
ustalenia, rozwi¹zuj¹c wa¿ne kwestie jak
obchodzenie postu czy �piewanie hymnu
Te Deum Laudamus . Glaber szczególnie
podkre�la wagê przyjazdu mnichów z Hiszpanii
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do Cluny, zakoñczonego pogodzeniem dwóch
ró¿nych porz¹dków liturgicznych, a w praktyce
zachowaniem starego i (przynajmniej wed³ug
Glabera) dobrego porz¹dku (III 12).

Jeszcze wyra�niej sprawiedliwo�æ Bo¿¹
da³o siê ujrzeæ w obliczu innego nieszczê�cia �
klêski g³odowej w 1033 r. Na pozór wydaje siê to
dziwne w wypadku kataklizmu rodz¹cego
skrajnie amoralne zachowania, z kanibalizmem
w³¹cznie. Jednak Glaber podkre�la, ¿e w obliczu
katastrofy wszyscy staj¹ siê równi, a bogaci
pozbawieni dóbr nie mog¹ ¿erowaæ na biednych
(IV 10).

By³ to zreszt¹ jeden z wielu opisanych
przez Glabera przypadków, w których
niegodziwo�æ zosta³a ukarana. Gdy oko³o roku
1003 pewien Bovo i jego syn Alwalo próbowali
zaw³aszczyæ dobra ko�cio³a Saint-Germain
w Auxerre, Bóg zem�ci³ siê na ich rodzinie
(V 8). Bo¿a zemsta nie ominê³a te¿ mnicha,
w którym zagnie�dzi³ siê rak zazdro�ci.
Ów mnich podburzy³ konfratrów przeciwko
Glaberowi do tego stopnia, ¿e zniszczyli oni
wszystkie stworzone przez Raula inskrypcje.
Niegodziwy mnich �ci¹gn¹³ na siebie karê Bo¿¹
� zosta³ dotkniêty �lepot¹, przez co, jak
podkre�la Glaber, potyka³ siê do koñca swoich
dni (V 8).

Niekiedy sprawiedliwo�æ by³a
wymierzana w sposób nadprzyrodzony. Mia³o to
miejsce na przyk³ad w przypadkach zniewa¿enia
Eucharystii. Glaber podkre�la, ¿e niewielu ludzi
zas³u¿y³o na spo¿ywanie cia³a i krwi Chrystusa
(V 11). Nic wiêc dziwnego, ¿e kiedy kto� usi³uje
to czyniæ nie bêd¹c tego godnym, zostaje
surowo ukarany. Gdy pewien nieznany z imienia
ksi¹dz oskar¿ony o zbrodniê mimo swej
grzeszno�ci próbuje po³kn¹æ cia³o Chrystusa,
ono samo wychodzi mu z ¿o³¹dka, dobitnie
ukazuj¹c jego winê, co wymog³o na nim
skruchê (V 11). Innym razem, w Lyonie, gdy
kto� próbowa³ ukra�æ cyborium z eucharysti¹,
cyborium wyrwa³o siê z³odziejowi z r¹k i zawis³o
w powietrzu (V 11).

Oczywi�cie, sprawiedliwo�æ Bo¿a
wyra¿a siê nie tylko w karaniu z³ych ludzi,
ale i w nagradzaniu dobrych i pobo¿nych. Ma
to miejsce np. w wypadku wspomnianych ju¿
przeze mnie mnichów � Heriveusa oraz
Wilhelma z Volpiano. Za swoj¹ pobo¿no�æ,
a tak¿e za zas³ugi w rekonstrukcji ko�cio³ów,

zostaj¹ nagrodzeni powa¿aniem i ³ask¹ innych
ludzi w tym królów. Innym przyk³adem nagra-
dzania dobrych ludzi jest dzia³anie chrysmale
zwanego te¿ korpora³em � tkaniny, na której
sk³ada siê hostiê na o³tarzu. Je�li u¿ywa siê
go, jak pisze Glaber, z niezachwian¹ wiar¹,
potrafi ono wybawiæ z najwiêkszej nawet
opresji, gasiæ po¿ary, uzdrawiaæ chorych.
Glaber opisuje po¿ar w klasztorze Moutiers-
Saint-Jean w Reome. Mnisi zawiesili korpora³
na proporcu i skierowali go w stronê ognia,
wtedy ogieñ natychmiast siê uspokoi³ i nic ju¿
wiêcej nie zniszczy³ (V 12).

Nowy porz¹dek �wiata u Glabera
widoczny jest te¿ w opisanych przez niego
przemianach w Ko�ciele, takich jak powstanie
opactwa w Cluny. Glaber opisuje, ¿e porz¹dek
benedyktyñski zosta³ przyniesiony do Galii
przez Maura, ucznia �w. Benedykta. Maur
za³o¿y³ klasztor w Glanfeuil w Andegawenii,
jednak mnisi zostali stamt¹d wypêdzeni na
skutek najazdu bli¿ej niesprecyzowanych
wrogów. Osiedlali siê wiêc kolejno w klasztorze
Saint-Savin w Poitou, w klasztorze �w. Marcina
w Autun, pó�niej w klasztorze Baume
w Burgundii, a¿ w koñcu trafili do Cluny. Glaber
wywodzi wiêc opactwo w Cluny prosto od
�w. Benedykta, podkre�la te¿, ¿e mnisi
osiedlili siê w Cluny za spraw¹ Boga, gdy¿
mieszka³a tam m¹dro�æ i tam w³a�nie mogli
po³¹czyæ si³y i siaæ owocne nasienie wiary (III
18). Klasztor rós³ w si³ê dziêki rozmaitym
donacjom, od czasownika oznaczaj¹cego
wzrost (cluo, -ere � �rosn¹æ�) wywodzi siê jedna
z wersji etymologii nazwy Cluny (III 18). Dziêki
pierwszej donacji w postaci niewielkiego
skrawka ziemi osiedli³o siê tam dwunastu
mnichów, dziêki którym zakon rozkwit³ i móg³
coraz skuteczniej wype³niaæ swe dzie³o,
oddaj¹c siê wierze i sprawiedliwo�ci
i dostarczaj¹c ludziom godnych wzorów do
na�ladowania (III 18). Wzorami pobo¿no�ci s¹
wszyscy kolejni opaci Cluny. Odon, prze³o¿ony
klasztoru �w. Marcina w Tours, to cz³owiek
religijny pod ka¿dym wzglêdem, ¿yj¹cy
w sposób godny cz³owieka �wiêtego,
wzbudzaj¹cy szacunek, o czym �wiadczy
fakt, ¿e wszystkie wiêksze klasztory Galii
i Italii z rado�ci¹ mu siê podporz¹dkowa³y
(III 18). Jego nastêpca Heimardus nie by³ tak
s³awny, jednak równie pilnie przestrzega³
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zakonnej regu³y (III 18). Maieul równie¿
odznacza³ siê �wiêto�ci¹ i czcigodno�ci¹,
a chwa³ê jego nastêpcy, Odilona, Glaber
podkre�la ju¿ na samym pocz¹tku utworu, w
przeznaczonej dla Odilona dedykacji, gdzie
nazywa go najwspanialszym z wspania³ych (III
18). Najbardziej wytrwa³ym krzewicielem wiary
okazuje siê za� wspomniany wcze�niej
Wilhelm z Volpiano (III 18). Niebywa³e
pos³annictwo duchowe opactwa w Cluny
najpe³niej wyra¿a siê w rozmowie wêdrowca
z Marsylii z pustelnikiem w Afryce. Pustelnik
ów, wiedziony m¹dro�ci¹ Bo¿¹, mówi
wêdrowcowi, ¿e Cluny ma niebywa³e zas³ugi
je�li chodzi o wyzwalanie dusz od z³ych
demonów, co dzieje siê dziêki czêsto
odprawianej Eucharystii nazwanej przez
Glabera ¿yciodajn¹ ofiar¹ (V 13). Glaber
potwierdza s³owa anachorety: sam widzia³, ¿e
w klasztorze w Cluny msza odprawiana jest
ca³y czas, od rana a¿ do pory spoczynku i jest
odprawiana tak godnie, jakby czynili to
anio³owie, nie ludzie (V 13).

Dzie³o Glabera wieñczy kolejna zmiana
w Ko�ciele i zwi¹zane z ni¹ nadzieje. Glaber
pisze o usuniêciu papie¿a Benedykta IX, który
otrzyma³ to stanowisko za pomoc¹ ³apówki
(po raz drugi zreszt¹), i uczynieniu g³ow¹
Ko�cio³a cz³owieka wielkiej wiary i pobo¿no�ci,
Grzegorza VI (V 26). Glaber wyra¿a nadziejê,
¿e Grzegorz dziêki swej dobrej s³awie odnowi
i ulepszy to, co zniszczy³ jego poprzednik
(V 26).

Wizja nowego porz¹dku �wiata,
wy³aniaj¹ca siê z dzie³a Glabera i jego opisu
rekonstrukcji ko�cio³ów, przemian instytucjo-
nalnych w Ko�ciele, wywodów teologicznych
oraz zwierzeñ na temat w³asnego ¿ycia,
dowodzi, ¿e zachowania zarówno zbiorowo�ci,
jak i jednostek prze³omu X i XI w., mimo ¿e
niejednokrotnie przybiera³y znamiona obsesji,
mia³y si³ê nie tylko niszcz¹c¹, lecz tak¿e
sprawcz¹ i konstruktywn¹.


