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Podobnie jak w innych społeczeństwach przed-
nowoczesnych, dla mieszkańców średnio-
wiecznej Europy potomstwo stanowiło samo-
istną, pozytywną wartość. Symptomatyczne jest 
na przykład zróżnicowanie kar za zabójstwo 
wolnej kobiety we wczesnośredniowiecznym 
frankijskim Prawie salickim: za zabicie kobiety 
w wieku rozrodczym groziła grzywna 600 so-
lidów,  kobiety po menopauzie – 200 solidów, 
a ciężarnej – 700 solidów. Taka sytuacja miała 
niewątpliwie podłoże praktyczne. Posiadanie
dzieci stanowiło formę zabezpieczenia na wy-
padek utraty zdolności do pracy. Potomstwo 
dawało szansę na kontynuację wartości społecz-
nych danej osoby. Nieco upraszczając, należało 
do nich zwłaszcza zapewnienie ciągłości rodu,
majątku, umiejętności zawodowych, a w przy-
padku dynastii panującej – trwania całego pań-
stwa. Wśród korzyści z posiadania dzieci była 
też perspektywa zapewnienia niezbędnego
wsparcia po śmierci w formie odpowiedniego 
pochówku i podtrzymywania rytualnej pa-
mięci, takiej jak słowiańskie dziady lub różne 
formy chrześcijańskiej pamięci modlitewnej.
Wbrew obiekcjom ze strony niektórych bada-
czy, nie można też zapominać o potrzebie więzi 
emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem1.

1 Zob. M. Delimata, Dziecko w Polsce średniowiecznej,
Poznań 2004, s. 215.
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2 Św. Augustyn, e bono coniugaliD , 24, 32, [w:] J.-P. Migne 
(red.), a LatinaPatrologia  40, szp. 394, oraz w innych

 Swoboda,tekstach, zob. A. Bonum sacramenti w nauce
o małżeństwieśw. Augustyna o , „Poznańskie Studia
2008, s. 71.Teologiczne” 22/2

3 i, K. Skwierczyńsk Mury Sodomy. Piotra Damianiego
i walka z sodomią wśród kleruKsięga Gomory , Kraków 

2011, s. 255.
4 b. R.M. Karras, Na ten temat zob  Seksualność 

znej Europiew średniowiecz , przekł. A. Bugaj, Warszawa 
st., 105.2012, s. 97 i nas
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konieczne, wymuszone sytuacją zewnętrzną,
najczęściej brakiem środków do życia. Praw-
dopodobnie jedynie w stosunkowo rzadkich, 
skrajnych przypadkach celem tych praktyk był
całkowity brak dzieci. Częściej chodziło tylko 
o ograniczenie ich liczby do czasu ustania obiek-
tywnych trudności lub pozbycie się dziecka – na 
przykład pochodzącego z nieprawego związku – 
którego obecność mogłaby negatywnie wpłynąć
na sytuację matki5. Wysoka śmiertelność dzieci, 
spowodowana chorobami i innymi czynnikami, 
sprawiała zresztą, że większym i częstszym pro-
blemem dla ludzi średniowiecznych był niedo-
bór potomstwa niż jego nadmiar6.

Średniowieczna Europa znała także postawę
dobrowolnej i uwarunkowanej ideowo, pełnej
rezygnacji z rodzicielstwa. Co więcej, była ona 
rozpowszechniona, w znacznym stopniu akcepto-
wana społecznie i propagowana przez środowiska 
kościelne. We wczesnym średniowieczu reguła ta 
dotyczyła głównie mnichów oraz pewnej części
duchowieństwa świeckiego. Od pełnego średnio-
wiecza (XI–XII w.), po wprowadzeniu obowiąz-
kowego celibatu, z rodzicielstwa zrezygnowała 
zdecydowana większość duchownych katolickich,
dobrowolną abstynencję seksualną praktykowały 
także niektóre małżeństwa7a . Dla wszystkich tych
osób rezygnacja z rodzicielstwa nie stanowiła jed-
nak autonomicznej wartości, ale była jedynie, jeśli
można tak powiedzieć, „skutkiem ubocznym”
praktykowania wysoko cenionej w chrześcijań-
skim systemie wartości cnoty czystości (castitas)8.
Oprócz tego istniały jednak grupy ludzi, które 

5 M. Delimata, Dziecko w Polsce..., op. cit., s. 48.
6 R.M. Karras, Seksualność w średniowiecznej…, op. cit., 

s. 108.
7 Ibidem, s. 47 i nast.
8 Nie można stawiać znaku równości między cnotą castitas

w jej średniowiecznym ujęciu a abstynencją seksualną,
ponieważ, ściśle rzecz biorąc, castitas stanowiła coś 
więcej – stan duszy, natomiast powstrzymywanie się od
współżycia seksualnego było tylko jednym z jej przejawów, 
i to nie uważanym za niezbędny, zob. ibidem, s. 48 i 77.

programowo odrzucały ideę prokreacji jako
zło samo w sobie. Byli nimi wyznawcy religii
dualistycznych, określanych czasem nieściśle
jako „manicheizm”. W niektórych chrześcijań-
skich teologach prokreacja mogła budzić nega-
tywne odczucia, ponieważ była nieuchronnie
powiązana z „nieczystą”, grzeszną kopulacją.
W wypadku religii dualistycznych – odwrotnie:
główne zło aktu seksualnego kryło się w tym, że
jego efektem było rozmnażanie. Idea religijne-
go dualizmu zakłada, że świat jest areną ciągłej
walki równorzędnych sił dobra i zła, najczę-
ściej utożsamianych odpowiednio ze światem
duchowym i materialnym. Religie dualistyczne
miały charakter synkretyczny, zawierając licz-
ne elementy zaczerpnięte z chrześcijaństwa,
a ich wyznawcy nazywali się „dobrymi chrze-
ścijanami”. Dlatego, zdaniem ówczesnych au-
torów i wielu nowożytnych badaczy, były one
chrześcijańskimi herezjami, chociaż w swej
istocie zawierały elementy sprzeczne z podsta-
wowymi założeniami chrześcijaństwa9.

Dzieje i doktrynę średniowiecznych religii
dualistycznych niełatwo jest rekonstruować.
Źródeł jest niewiele, a te, którymi dysponuje-
my, zostały w większości napisane z wrogich
pozycji. W efekcie poglądy badaczy różnią się
znacząco między sobą, nawet w podstawowych
kwestiach10. Określenie „manicheizm” pocho-
dzi od imienia Persa Maniego, który w III wieku
stworzył system religijno-fi lozofi czny łączący 
elementy zoroastryzmu, buddyzmu, manda-
izmu i chrześcijaństwa. Manicheizm na tere-
nie imperium wschodniorzymskiego zaniknął
w VI wieku (dłużej przetrwał tylko na Dalekim

9 Zob. M. Barber, Katarzy, przekł. R. Sudół, Warszawa
2005, s. 21.

10 Omówienie historii dualizmów średniowiecznych w sposób 
odpowiedzialny naukowo i na podstawie niedawnego
stanu badań: M. Barber, Katarzy, op. cit., s. 17 i nast. 
Zob. też: M. Dobkowski, Kataryzm: historia i system 
religijny, Kraków 2007, passim.
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Wschodzie), ale podobne ruchy religijne poja-
wiały się później w Azji Mniejszej (paulicjanie)
i na Bałkanach (bogomili).

Przypuszcza się, że wysłannicy bogomilscy 
wywarli wpływ na rozwój jedynej zachodniej
religii dualistycznej – kataryzmu11. Najwcze-
śniejsze pewne informacje na jego temat 
pochodzą z połowy XII wieku. Największą po-
pularność zyskał we Włoszech i na południu
dzisiejszej Francji, w Langwedocji. Począt-
kiem końca katarów, nazywanych niekiedy 
albigensami12, była okrutna krucjata rozpo-
częta w 1209 roku, ale mimo prześladowań
ostatni z nich żyli jeszcze w XIV wieku. Kata-
rzy dzielili się na Wierzących, czyli zwykłych
sympatyków, których nie obowiązywały szcze-
gólnie rygorystyczne przepisy, oraz Doskona-
łych – elitę religijną, ściśle przestrzegającą 
szeregu reguł, wśród których jedną z najważ-
niejszych był bezwzględny nakaz abstynencji
seksualnej. Brak jednolitej, usystematyzo-
wanej i powszechnie obowiązującej doktryny 
kataryzmu powodował, że w praktyce życia co-
dziennego granica między obiema religiami,
katolicką i katarską, była zdecydowanie mniej
ostra niż w teorii. Dość często występowało
zjawisko swoistej „dwójwiary”, funkcjonowa-
nia na pograniczu katolicyzmu i kataryzmu,
bez jednoznacznego opowiedzenia się po jed-
nej z stron.

„Manichejczycy” byli przekonani, że skoro
świat materialny jest z defi nicji zły, człowiek 
powinien dążyć do wyzwolenia się z więzów 
materii i powrotu do świata ducha. Logiczną 
konsekwencją takiego postawienia sprawy była 

11 Zob. omówienie poglądów w: M. Barber, Katarzy, op. cit., 
s. 28 i nast.

12 Wzajemne relacje między znaczeniem obu nazw nie
zostały jednoznacznie wyjaśnione. Zob. F. Niel, Albigensi
i katarzy, przekł. M. Żerańska, Gdańsk – Warszawa 2002,
s. 63–64.

niechęć, a wręcz wrogość do prokreacji, po-
nieważ przedłużała ona stan uwięzienia dusz 
w cielesnym więzieniu i pomnażała szeregi 
poddanych władcy świata fi zycznego – złego 
boga/szatana. Był to stały element doktryny 
dualistycznej w każdym z jej wcieleń. Doktrynę 
katarów na temat prokreacji dobrze odzwier-
ciedlają słowa, jakie według Emmanuela Le 
Roy Ladurie’ego miał wypowiedzieć langwe-
docki Doskonały Wilhelm Bélibaste: „Chcę po-
przez dziewictwo przenieść zarodek naszego 
życia do życia przyszłego – by żaden mężczyzna 
nie łączył swego ciała z ciałem kobiety. Nie chcę 
też, aby płodzili oni synów i córki. Jeśli w ten 
sposób stosować będziemy sterylność, nieba-
wem wszystkie stworzenia Boże zgromadzone 
zostaną w raju”13. 

Wrogość wobec prokreacji podzielali przed-
stawiciele różnych odłamów kataryzmu, którzy 
w innych, często fundamentalnych kwestiach 
polemizowali ze sobą. „Codziennie potępiacie 
cielesny akt złączenia się mężczyzny i kobiety, 
twierdząc, że to dzieło diabelskie” – zwracał 
się w Księdze o dwóch zasadach anonimowy, 
skrajny dualista katarski do swoich monar-
chiańskich przeciwników, wskazując łączące 

13 E. Le Roy Ladurie, Montaillou, wioska heretyków 1294–
–1324, przekł. E. Żółkiewska, wyd. 2, Czerwonak 2014, 
s. 232. Do „cytatów” przytaczanych przez tego autora
trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. Le Roy Ladurie 
miał zwyczaj przekształcać znalezione w aktach inkwizycji 
zeznania, mające tam formę mowy zależnej, na mowę
niezależną. Zatem nie jest to zapis autentycznych słów 
ludzi ze średniowiecznego Montaillou, ale wyobrażenie 
badacza o tym, jak mogły brzmieć słowa, których treść 
później ktoś mniej lub bardziej wiernie opisał. W tym
i następnych przypadkach ważny jest jednak sens
wypowiedzi, który został prawdopodobnie dobrze oddany. 
Zob. E. Domańska, Montaillou – ziemia obiecana
błędów, [w:] E. Le Roy Ladurie, Montaillou, wioska…,
op. cit., s. 11–12; D.A. Sikorski, Jak historyk potyka się
o antropologię historyczną, „Kwartalnik Historyczny” 
118/2011, s. 497 i nast.
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ich wspólne poglądy14. Podstawowym argu-
mentem, na który powoływali się katarzy, po-
tępiając prokreację, było przypisanie wypo-
wiedzianych do pierwszych ludzi słów „bądźcie
płodni i rozmnażajcie się” złemu demiurgowi,
za którego katarzy uważali Boga Starego Te-
stamentu15. Według katarów włoskich, żyją-
cych na  przełomie XII i XIII wieku, należy się
powstrzymywać od współżycia seksualnego,
ponieważ stosunek Adama i Ewy był cudzołó-
stwem, a więc pierwszym grzechem cielesnym,
popełnionym na ziemi przez anioły uwięzione
w ludzkich ciałach przez złego demiurga16. 
Uzasadnienie potępienia prokreacji przez wpi-
sanie go w kontekst mitu kosmogonicznego
i antropogenicznego stanowiło jedną z kluczo-
wych części tego katarskiego mitu i dlatego było 
szerzej rozwijane. Wobec braku usystematyzo-
wanej teologii katarskiej i pod tym względem 
występowało pewne zróżnicowanie17.

W konsekwencji wszystkie ludzkie dzieci zo-
stawały uznane za potomstwo szatana. Żyją-
cy w X wieku Kosmas Prezbiter twierdził, że
bogomili odwracają wzrok od małych dzieci
„jak od smrodu”, nienawidzą ich i nazywają je 
„małymi Mamonami, małymi diabłami i mały-
mi bogaczami, sądząc, że bogaci pochodzą od
Mamona”18. Pojawiające się tu imię „Mamon” 
było według bogomiłów synonimem szata-
na – twórcy i władcy świata fi zycznego. Takie
poglądy i zachowania bulwersowały autora 
przypominającego słowa Ewangelii św. Mate-
usza, dowodzące pozytywnej postawy Jezusa 

14 Cyt. za: J. Borkowska, Kataryzm. Spór o dualizm 
średniowieczny, Kraków 2006, s. 189 (przekł. AK).

15 Tak na przykład  twierdzi wspomniana Księga o dwóch
zasadach, ibidem, s. 187.

16 M. Dobkowski, Kataryzm..., op. cit., s. 224 i 251–252.
17 M. Lambert, Herezje średniowieczne. Od reformy 

gregoriańskiej po reformację, przekł. W.J. Popowski,
Gdańsk – Warszawa 2002, s. 176–177.

18 Cyt. za: E. Peters (red.), Heresy and Authority in 
Medieval Europe, Philadelphia 1980, s. 114 (przekł. AK).

wobec dzieci (Mt 18,3 i 19,14)19. W znanym bo-
gomiłom i katarom apokryfi e Pytania Janowe
(Tajemna wieczerza) pada sformułowanie, że
diabeł napełnił Adama i Ewę pożądaniem, a ci
„rodzili synów Diabła i węża aż do skończenia 
świata”20. Motyw ten powraca wielokrotnie 
w źródłach związanych z kataryzmem, chociaż
czasem można mieć wątpliwości, czy autor
takich słów traktował je dosłownie, czy jako
przenośnię. Jaskrawym przejawem wrogości
katarów wobec prokreacji było konsekwentne
odmawianie ciężarnym kobietom, nawet w ob-
liczu śmierci, consolamentum – katarskiego 
sakramentu, który gwarantował wyrwanie się
po śmierci z łańcucha wcieleń i zjednoczenie
ze światem duchowym.

Nie do końca jasny pozostaje stosunek katarów 
do instytucji małżeństwa, zwłaszcza w kontek-
ście współżycia seksualnego. Bogomili byli wo-
bec niego, według Kosmasa Prezbitera, wrogo
czy przynajmniej niechętnie nastawieni21. Ka-
tarzy mogli je potępiać, ponieważ w myśl poglą-
dów średniowiecznego Kościoła, podzielanych
przez znaczną część schrystianizowanego spo-
łeczeństwa, stanowiło jedyną akceptowalną 
formę instytucjonalną uzasadniającą prokre-
ację. Można jednak także wskazać wypowiedzi
źródłowe, według których Doskonali wyrażali
się z aprobatą o małżeństwie, a niekiedy na-
wet udzielali swego rodzaju ślubów. Zapew-
ne ta różnorodność odzwierciedla po prostu
brak jednolitej doktryny. Katoliccy autorzy 
niektórych średniowiecznych tekstów poświę-
conych katarom twierdzili, co powtarza część
historyków, że nie widzieli oni różnicy między 
współżyciem małżeńskim i pozamałżeńskim
czy zgoła kazirodztwem, albo że cudzołóstwo

19 Zob. A. Borst, Die Katharer, wyd. 2, Freiburg 1991, s. 136
(przekł. AK).

20 M. Dobkowski, Kataryzm..., op. cit., s. 252.
21 E. Peters (red.), Heresy and Authority…, op. cit., s. 114 

i 117.
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uważali za mniejszy grzech niż seks małżeń-
ski22. Jak pisał Steven Runciman, „dopóki sto-
sunki seksualne nie prowadziły do poczęcia,
[katarzy] zdecydowanie zachęcali do nich,
a przynajmniej ich nie potępiali, co stanowiło
dokładną odwrotność poglądów katolickich”23.
Trzeba jednak pamiętać, że wykroczenia prze-
ciw obowiązującej moralności seksualnej były 
standardowym zarzutem kierowanym wów-
czas wobec każdej grupy heretyckiej, który nie
musiał mieć wiele wspólnego z prawdą. Nie da 
się stwierdzić, jak było w tym przypadku24.

Katarska niechęć do prokreacji nie ogranicza-
ła się tylko do ludzi, skoro każde rozmnażanie
prowadziło do zwiększenia zasobów złego,
materialnego świata. Konsekwencją był na 
przykład weganizm Doskonałych, ponieważ
„powiadają [katarzy, że] jadania mięsiwa nale-
ży unikać, bo wzięło się ono z cielesnego obco-
wania i z tej przyczyny mają je za nieczyste”25.
Powyższy pogląd nie był jednak powszechnie
podzielany. Wątpliwości budziła na przykład
możliwość jedzenia ryb26. Część badaczy przy-
puszcza więc, że faktycznym powodem katar-
skiego weganizmu była nie tyle niechęć do „cie-
lesnego obcowania”, ile wiara w reinkarnację
– w zwierzęta (lądowe) mogły się wcielać dusze
grzesznych ludzi, a więc jedzenie ich mięsa 
było swego rodzaju kanibalizmem27. Pewien
mit włoskich katarów bardziej bezpośrednio
powiązał zakaz jedzenia mięsa z rozmnaża-
niem ludzi. Według niego zwierzęta i ptaki po-

22 A. Borst, Die Katharer, op. cit., s. 137 i 243 przyp. 4,
gdzie wykaz odniesień do źródeł.

23 S. Runciman, Manicheizm średniowieczny, przekł. 
J. Prokopiuk, B. Zborski, Gdańsk 1996, s. 145.

24 M. Lambert, Herezje średniowieczne…, op. cit., s. 162
i 188.

25 Takie poglądy przypisywał katarskim Doskonałym XII-
-wieczny polemista katolicki Ekbert z Schönau, cyt. za:
M. Barber, Katarzy, op. cit., s. 31.

26 M. Dobkowski, Kataryzm..., op. cit., s. 253; M. Lambert, 
Herezje średniowieczne…, op. cit., s. 157.

27 M. Barber, Katarzy, op. cit., s. 82 i 194, przyp. 92.

wstały z ciał płodów kobiet, które poroniły pod-
czas walki Boga z szatanem28. Trudno jednak 
ocenić, jaki jest wydźwięk tej opowieści w sto-
sunku do prokreacji: negatywny czy pozytywny.

Antynatalistyczna doktryna kataryzmu zderza-
ła się z tradycyjnie pronatalistyczną atmosferą 
panującą w społeczeństwach średniowiecz-
nych. Malcolm Lambert widzi w tej sytuacji 
jeden z głównych czynników zniechęcających 
część potencjalnych wyznawców, a zwłaszcza 
wyznawczyń nowej religii29. Napięcie mię-
dzy oboma postawami – aprobatą prokreacji 
i jej potępieniem – daje się dostrzec w wielu 
źródłach, na przykład w stosunkowo dobrze 
zachowanej dokumentacji śledztwa inkwi-
zycji prowadzonego w langwedockiej wiosce 
Montaillou. Średnia liczba dzieci w rodzinach 
katarskich była tam wyższa niż w katolickich30. 
Wprawdzie mogły na to mieć wpływ dodat-
kowe, nieuchwytne źródłowo czynniki, nie 
można więc wyciągać na tej podstawie daleko 
idących wniosków na temat korelacji między 
religią a liczbą dzieci, jednak faktem pozosta-
je obojętność mieszkańców Montaillou wobec 
tego konkretnego aspektu kataryzmu.

Co więcej, dzieci w Montaillou nie były trakto-
wane tylko jako „zło konieczne”. Źródła dostar-
czają dowodów emocjonalnego, pozytywnego 
stosunku do potomstwa, przy czym ewidentnie 
nie widziano sprzeczności między jego posia-
daniem a wyznawaną wiarą. Symptomatyczny 
jest sposób, w jaki jeden z tamtejszych kata-
rów, Wilhelm Austatz, pocieszał swoją kumę, 
Alazais Munier, rozpaczającą po śmierci 
czterech synów. Mówił jej, żeby się nie mar-
twiła, bo wkrótce odzyska swoje dzieci: urodzi 
następnych synów, w których wcielą się du-

28 M. Lambert, Herezje średniowieczne…, op. cit., s. 177.
29 Ibidem, s. 167–168.
30 E. Le Roy Ladurie, Montaillou, wioska…, op. cit., 

s. 230–231.
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sze poprzednich, zmarłych31. Le Roy Ladurie 
przypuszcza, że mieszkańcy Montaillou mogli 
znaleźć uzasadnienie dla swojej tradycyjnej, 
przychylnej posiadaniu dzieci postawy także 
na gruncie katarskiego systemu wierzeń. Sko-
ro wierzono, że dusze złych zmarłych wcielają 
się w zwierzęta, a dusze dobrych transmigrują 
ww innych ludzi, to mogli uważać, że płód jest 
godny szacunku od chwili poczęcia jako kolej-
na inkarnacja osoby, która już w poprzednim 
życiu zasługiwała na szacunek32. Interpretacja 
francuskiego badacza jest niewątpliwie praw-
dopodobna, chociaż nie znajduje wsparcia 
ww tekstach źródłowych.

WWprawdzie na pewnych obszarach średnio-
wwiecznej Europy religie dualistyczne zyskały 
sporą popularność, ale w skali całego konty-
nentu i całej epoki ich wyznawcy stanowili je-
dynie margines. Mimo to ich poglądy na temat 
cielesności i prokreacji nie pozostały tylko cie-
kawostką historyczną, ale wywarły przemożny 
wwpływ na cywilizację europejską. Był to jednak 
wwpływ paradoksalny. Wspomniany już traktat 
świętego Augustyna O dobru małżeństwa, który 
– jak wiadomo – stał się dla europejskiego śre-
dniowiecza jednym z najbardziej wpływowych 
tekstów na ten temat, skierowany był przeciw 
antynatalistycznym poglądom zwolenników 
Maniego33. W ostatnich dekadach poparcie 
badaczy zyskuje pogląd, że katarska wrogość 
wwobec świata fi zycznego, ludzkiego ciała i re-
produkcji wywarła istotny wpływ na złagodze-
nie analogicznych postaw w łonie katolicyzmu. 
Nastąpiło dowartościowanie ludzkiego ciała, 
którego nie można już było, bez podejrzeń 
o herezję, traktować wyłącznie jako więzienia 
duszy. Wśród teologów i moralistów wzrosła 
aprobata dla małżeństwa i ludzkiej seksual-

31 Ibidem, s. 231.
32 Ibidem, s. 235.
33 A. Swoboda, Bonum sacramenti…, op. cit., s. 69–70.

ności34. Uznanie za herezję postawy jawnie 
wrogiej wobec świata fi zycznego pomogło nato-
miast w odrodzeniu fi lozofi i przyrody w pełnym 
średniowieczu i poniekąd utorowało drogę dla 
renesansu35.                            

34 R.M. Karras, Seksualność w średniowiecznej…, op. cit, 
s. 99–100.

35 Por. L. Daston, K. Park, Wonders and the Order of 
Nature 1150-1750, New York 1998, s. 250 i nast.
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