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Abstract
Pleasure – enemy of the medieval Church?

The subject of this article is how pleasures of both flesh and spirit were perceived by 
prominent representatives of the medieval Catholic Church. Particularly harshly treated 
was any pleasure accompanying the sphere of sex life, and the justifications for this 
rigorous position were sought primarily in the Bible. John Cassian and Pope Gregory 
I were particularly active on that matter. A rich source of knowledge about the percep-
tion by the medieval Church of the behaviours that constitute a source of pleasure are 
the so-called libri poenitentiales, penitential books that were to answer the question of 
how a man who commits sin after baptism can be reconciled with God. The negation 
of the anti-hedonism of the then Christianity is undoubtedly the work of Hil-degard of 
Bingen, one of the most significant Christian mystics and visionaries, which deals with 
pleasure, especially sexual and carnal pleasure in medical magazines (Causae et Curae.). 
In this text the force of sexual desire separated from the moral conditions is subjected 
to rational analysis, in which the central place falls to human physiology situated by 
Hildegarde in the an-thropology and religious history of creation.

Słowa kluczowe: przyjemność, przyjemność duchowa, przyjemność cielesna, 
antyhedonizm, contemptus mundi

Keywords: pleasure, spiritual pleasure, bodily pleasure, anti-hedonism, con-

temptus mundi

W średniowiecznych pismach filozoficznych, literaturze pięknej oraz różnorakich 
pismach kościelnych wbrew stosunkowo powszechnym przekonaniom, proble-
matyka przyjemności nie jest problematyką marginalną. Poważna refleksja na ten 
temat pojawia się w pismach św. Augustyna, który a priori nie potępia hedonizmu 
i wyznaje, iż od przyjęcia hedonizmu Epikura powstrzymała go jedynie obawa 
przed karą po śmierci. Św. Augustyn nie wszystkie przyjemności uważa jednak 
za godne pożądania. Na pewno takimi nie są te, które odrywają człowieka od 
Boga. Zabiegać natomiast możemy o przyjemności, które nie stają na drodze ku 
Bogu, ale i takie należy przeżywać z umiarem. Augustyn na wieki, a właściwie 
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po dziś wyznaczył zasady życia seksualnego w małżeństwie, bo oczywiście tylko 
w takim związku jest ono możliwe. Fundamentalnym dobrem małżeństwa jest 
prokreacja i tylko w trakcie aktu poczęcia możliwe jest doznawanie przyjemno-
ści. Jeżeli w życiu seksualnym szukamy jedynie przyjemności, to czynimy gwałt 
na ludzkiej naturze. Kontynuatorem tej doktryny św. Augustyna był Boecjusz 
potępiający przyjemności cielesne i dopuszczający jedynie przyjemność będącą 
dążeniem do dobra i szczęśliwości.

Zgoła odmienny stosunek do przyjemności w myśli chrześcijańskiej wyznaczył 
św. Tomasz z Akwinu, który twierdził, iż przyjemność nie jest złem, nie potępiał 
ludzkiego dążenia do przyjemności, uważając je za coś naturalnego i dlatego 
nie znalazł żadnych przesłanek, by je odrzucić. Dzielił je na przyjemności du-
chowe i cielesne, zmysłowe. W przeciwieństwie do Augustyna nie potępiał jako 
grzeszne ze swej istoty przyjemności płynące z życia płciowego, traktując je jako 
pożądane i służące dobru jednostki i gatunkowi ludzkiemu. 

Na postrzeganie roli sfery życia seksualnego w średniowieczu duży wpływ 
wywarł Kościół, dla którego przykazanie „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” 
stało się naczelnym przykazaniem postępowania zgodnie z naturą. Do końca 
trudno jest z owego przykazania bezdyskusyjnie wyprowadzić tezę, iż procesowi 
„rozmnażania się” nie ma towarzyszyć przyjemność. Potępienia dla rozkoszy 
seksualnych, a szerzej dla przyjemności w ogóle, próbowano szukać głównie 
w Biblii, ale działania te przypominają próby odnalezienia argumentów dla 
wcześniej przyjętej tezy. W tym względzie najczęściej przywołuje się słowa 
z Ewangelii według św. Jana „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda” 
(J, 6:63) oraz z Listu do Rzymian: „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do 
tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce 
Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia 
i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje 
się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją 
według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, 
lecz według Ducha” (Rz, 8:5-9). Słowa te bywały interpretowane w duchu pry-
matu duchowości, przeżyć duchowych czy wartości nad wszystkim, co się łączy 
z cielesnością, a potwierdzać to zdają się słowa św. Pawła: „On to zesłał Syna 
swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał 
w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło 
się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. Ci bowiem, 
którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją 
według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi 
do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju” (Dz, 8:3-6).

Z krytyką przyjemności wystąpił św. Piotr, mówiąc, iż fałszywi prorocy „za 
przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią 
się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole” (2P, 2:12). Ale jest w Biblii 
odrobina miejsca dla przyjemności cielesnej: „Mało bowiem wartości ma picie 
samego wina, a tak samo również wody, natomiast wino zmieszane z wodą jest 
miłe i sprawia wielką przyjemność. Tak samo sposób, w jaki opowiadanie jest 
ułożone, służy do uradowania tych, do których uszu ono dojdzie. Tutaj niech 
będzie koniec” (2Mach, 15:39). To niewinne przyzwolenie na przyjemności 
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cielesne zdecydowanie jest podważone w liście św. Pawła do Galatów, kiedy 
pisze, że ciało i duch podążają w różne strony: „postępujcie według ducha, 
a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, 
a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 
czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie 
znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą 
się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, cza-
ry, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, 
niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne” (Ga, 5:16-21).

Można przypuszczać, że dla średniowiecznych przedstawicieli Kościoła 
szukających w Biblii potwierdzenia swojej wrogości wobec przeżywania przy-
jemności, a szczególnie przyjemności towarzyszących życiu seksualnemu treść 
Listu do Galatów była wyjątkowo użyteczna. Zdecydowane rozdzielenie sfery 
ducha i ciała podążających w różnych kierunkach i nakaz, by postępować we-
dług ducha a nie ciała, gdyż to jest źródłem odrażających grzechów, na długie 
wieki zdeterminowało życie bogobojnych chrześcijan.

Biblia nie zawiera jedynie potępienia przyjemności. Na szczęście jest Pieśń nad 
Pieśniami, którą co prawda mędrcy żydowscy postrzegali jako alegorię miłości 
Boga do Izraela i ludu bożego do Boga. Z kolei wcześni myśliciele chrześcijańscy 
widzieli w niej alegorię zaślubin Chrystusa z Kościołem. Jak się jednak wydaje, 
Pieśń na Pieśniami winna być przede wszystkim interpretowana jako piękny 
utwór miłosny czy – jak chce św. Bernard – jako utwór o miłości duchowej. 
Trudno się dziwić, że w wieku XII, wieku rozwoju miłosnej literatury dworskiej 
Pieśń nad Pieśniami stanowiła jedną z najchętniej czytanych i komentowanych 
ksiąg Starego Testamentu. Wysublimowane strofy miłosne stanowić mogą 
piękny przykład nie tylko duchowej przyjemności:

Jak piękne są twe stopy w sandałach, 

księżniczko! 

Linia twych bioder jak kolia, 

dzieło rąk mistrza. 

Łono twe, czasza okrągła: 

niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego! 

Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna 

okolony wiankiem lilii. 

   (PnP, 7:2-3)

O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna, 

umiłowana, pełna rozkoszy! 

Postać twoja wysmukła jak palma, 

a piersi twe jak grona winne. 
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Rzekłem: wespnę się na palmę, 

pochwycę gałązki jej owocem brzemienne. 

Tak! Piersi twe niech mi będą jako grona winne, 

a tchnienie twe jak zapach jabłek. 

Usta twoje jak wino wyborne, 

które spływa mi po podniebieniu, 

zwilżając wargi i zęby. 

   (PnP, 7:7-10)

Co prawda, średniowieczna literatura piękna, tu mam na myśli m.in. Powieść 
o Róży, dopuszcza czerpanie przyjemności z małżeńskich gier miłosnych, o ile 
przede wszystkim służą prokreacji, ale niektórzy przedstawiciele Kościoła traktują 
nie tyle samą przyjemność, ile sam seks małżeński jako grzech nieczystości. Chyba 
najdalej w tej kwestii posunął się św. Hieronim, autor głośnego w średniowie-
czu traktatu przeciwko małżeństwu, który – w ślad za Sekstusem Empirykiem 
– twierdził, iż wielka miłość do żony jest cudzołóstwem. „Mąż winien kochać swą 
żonę rozważnie, a nie namiętnie. Niechaj zapanuje nad pożądaniem i nie dąży 
niecierpliwie ku zbliżeniu. Nic nie jest tak podłe, jak traktowanie żony niczym 
kochanki”1. Małżeństwo według św. Hieronima na pewno nie jest związkiem, 
w którym mogłoby dochodzić do przeżywania przyjemności płynącej z kontak-
tów seksualnych. Instytucję małżeństwa postrzegał jako stan, który jest domeną 
ludzi słabych i służy głównie zaspokajaniu żądzy seksualnej. Był orędownikiem 
tezy o przewadze dziewictwa nad małżeństwem. Przemysław Nehring pisze, że 
według Hieronima „[…] małżeństwo nie jest obiektywnym dobrem, bo odciąga 
ono od obiektywnego dobra, jakim jest modlitwa”. Ponadto w przekonaniu Hie-
ronima „[…] małżeństwa nie tylko nie można uznawać za bezwzględne dobro, 
ale można mu nawet pod pewnymi względami przypisać kwalifikację «zła» […]”2. 
Oczywiście, owo skrajne stanowisko w kwestii małżeństwa w dużym stopniu 
wynikało z jego przekonań ascetycznych hołdujących powściągliwości i opa-
nowaniu rozkoszy cielesnej. Co prawda, współcześni interpretatorzy3 łagodzą 
skrajne stanowisko św. Hieronima, ale z naszego punktu widzenia ważny jest 
jego wpływ na kształtowanie się potępienia dla przyjemności w średniowieczu.

W Biblii inspiracji szukał także Jan Kasjan (ok. 365-435, jeden z najwięk-
szych autorytetów i popularyzatorów monastyzmu wschodniego i ascetyzmu 
w Kościele zachodnim). W najbardziej znanym dziele zatytułowanym Rozmowy 
z ojcami podejmuje m.in. problem relacji między ciałem a duchem. Przy czym 
przez „ciało” rozumie nie tyle pojedynczego konkretnego człowieka, ile „złe 

1 Cyt. za: J. Verdon, Przyjemności średniowiecza, przeł. J. M. Kłoczowski, Oficyna Wydawnicza 
Volumen, Warszawa 1998, s. 60.

2 P. Nehring, Dlaczego dziewictwo jest lepsze od małżeństwa?, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń 2005, s. 138, 184.

3 A. Gburek, Hieronim syn Euzebiusza i  kobiety, cz. 3, http://www.kosciol.pl/article.
php/20090121153355217, [dostęp: 15.01.2019].



183

Przyjemność – wróg średniowiecznego Kościoła?

skłonności i pragnienia ciała”. Z kolei „duch” to nie jakaś rzecz samoistna, ale 
„dobre i duchowe pragnienie duszy”4. Zarówno potrzeby cielesne, jak i duchowe 
współwystępują w jednym człowieku i z tego powodu w każdym z nas odbywa 
się wewnętrzna walka. „Pragnienia ciała, rwące się gwałtownie ku występkom, 
mają bowiem upodobanie w przyjemnościach, połączonych z doczesnym zado-
woleniem. Rozkoszom tym sprzeciwiają się jednak pragnienia ducha, zatroskane 
do tego stopnia o to, co duchowe, że pozbyłyby się najchętniej wszelkiego sta-
rania o potrzeby i słabości naszego ciała. Ciało rozkoszuje się więc w zbytkach 
i rozpuście, duch nie chce przyzwolić nawet na potrzeby naturalne”5.

W przekonaniu Kasjana przyjemności przynależą jedynie ciału. Myliłby się 
jednak ten, kto wyprowadziłby stąd tezę o jednoznacznym potępieniu dla po-
rządku cielesnego człowieka. Nasze skłonności do doznawania przyjemności, 
do ulegania pokusom cielesnym pełnią istotną rolę, nazwijmy to terapeutyczną, 
gdyż – jak podkreśla Kasjan – „[…] gdyby nie pokusy cielesne, nie byłoby dla 
nas lekarstwa przeciw oziębłości, bo w naszym ciele i w naszym sumieniu nie 
mielibyśmy wskaźnika naszego niedbalstwa. Nie dbalibyśmy też o to, czy doj-
dziemy kiedyś do żarliwości ludzi doskonałych, ba, nawet zwyczajnej prostoty 
i umiarkowania w jedzeniu nie przestrzegalibyśmy tak surowo, gdyby ciało nie 
drażniło nas coraz bardziej, nie upokarzało i nie poskramiało, dodając nam 
jednak przez to sił i gorliwości w walce przeciwko naszym wadom duchowym”6.

Ciało jest więc skutecznym narzędziem w naszej codziennej walce o dosko-
nalenie się duchowe. Ludzie, którzy wyzbyli się słabości cielesnych, zdaniem 
Kasjana, łatwo popadają w duchową oziębłość, zapominając o „powściągliwości 
i skrusze serca”. Tego typu jednostkami są, według niego, eunuchowie. 

Inny wielki mąż Kościoła średniowiecznego św. Grzegorz Wielki (ok. 540-
604), który wywarł duży wpływ na kształtowanie się umysłowości ówczesnych 
chrześcijan, co prawda a priori nie potępiał małżeństwa jako takiego, gdyż jest 
ono dobre, bo zostało ustanowione przez Bożą Opatrzność dla zapewnienia 
prokreacji, i tylko w tym celu. Kimże dla Grzegorza jest żona – ano „przyjem-
nością ciała”. Oczywiście, nie dla wszystkich małżeństwo służy jedynie „krze-
wieniu potomstwa”, gdyż są też tacy „[…] co poszukują w nim nie wydawania 
na świat potomków, ale zaspokojenia pragnień rozkoszy – i dlatego właśnie 
rzecz prawa może być trafnym znakiem rzeczy nieprawej”7. Św. Grzegorz Wielki 
odrzuca nie tylko przyjemności płynące z życia małżeńskiego, lecz także wszel-
kie przyjemności cielesne. Życie doczesne jest dla niego jedynie drogą do, jak 
to określa, „ojczyzny”, „skarbu niebiańskich pragnień”. Aby dotrzeć do kresu 
drogi, należy zachować „dyscyplinę w niebiańskich dążeniach”. „Rolę zaś ową, 
sprzedawszy wszystko, kupuje ten, kto odrzekając się cielesnych przyjemności, 
przez przestrzeganie dyscypliny niebiańskiej depce wszystkie swoje ziemskie 
pragnienia – by duch nie znajdował już upodobania w niczym, co mami ciało; 
by nie przerażało go nic, co wyniszcza cielesne życie”8.

4 J. Kasjan, Rozmowy z ojcami, t. 1, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2002, IV, 11, 1.
5 Tamże, IV, 12, 2.
6 Tamże, IV, 16.
7 Św. Grzegorz Wielki, Homilie na ewangelie, Oficyna Wydawnicza Viator, Warszawa 1998, XXXVI, 5.
8 Tamże, XI, 1.
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W przekonaniu Grzegorza przyjemność odgrywa istotną rolę jako jeden 
z trzech sposobów przejawiania się w życiu grzeszników pokusy. Dwa pozostałe 
sposoby to przedłożenie i przyzwolenie. „Kiedy jesteśmy kuszeni, najczęściej 
popadamy w przyjemność […]”9. W potępieniu przyjemności św. Grzegorz Wielki 
idzie jeszcze dalej, twierdząc, iż zaspokajając przyjemności cielesne, przeciwsta-
wiamy się nakazom Pańskim, które zostały nam dane w Dekalogu. Mało tego, 
przyjemność sprawia, że jesteśmy we władaniu „księcia tego świata”, szatana. 
Oczywiście, spod władzy zła możemy zostać wyzwoleni przez Chrystusa. „Jest 
bowiem pewne, że u wszystkich, którzy poczęci zostali z przyjemności cielesnej, 
książę tego świata bez wątpienia posiadł coś swojego czy to przez czyn, czy 
to przez mowę, czy to przez myślenie. Ale nie mógł ich ani potem porwać, ani 
przedtem utrzymać, dlatego właśnie, że wyciągnął ich z ich długów. Ten, co Sam 
niezadłużony, dług śmierci za nas spłacił – tak, że długi nasze nie trzymają nas 
pod prawem naszego wroga dzięki temu właśnie, że Pośrednik między Bogiem 
i ludźmi Człowiek Jezus Chrystus z łaski Swojej oddał to, czego winien nie był”10.

Zatem w nauczaniu średniowiecznego Kościoła odrzucenie wszelkich przy-
jemności cielesnych staje się nakazem wiary w życie pozagrobowe. Nie jest 
możliwe jednoczesne otwarcie perspektywy na Boga i radość z doznawania 
przyjemności w życiu doczesnym.

Bogatym źródłem wiedzy na temat postrzegania przez średniowieczny Kościół, 
głównie między V a XII w., m.in. zachowań stanowiących źródło przyjemności 
są tzw. libri poenitentiales, księgi pokutne, potocznie zwane penitencjałami. 
Najogólniej rzecz ujmując, miały one odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób 
człowiek dopuszczający się grzechu po przyjęciu chrztu może się pojednać z Bo-
giem. Był to szczegółowy wykaz grzesznych postępków i form zadośćuczynienia 
za nie w postaci pokuty. Pierwsze księgi pokutne powstały w wieku V w Irlandii, 
Anglii i Szkocji. Na teren Europy kontynentalnej księgi te zostały przeniesione 
przez mnichów. Pod ich wpływem zaczęto w VIII w. tworzyć penitencjały w Galii 
i północnych Włoszech, a następnie w Hiszpanii. Lektura ksiąg pokutnych daje 
wyobrażenie, jakie zachowania grzeszników stanowiły problem dla Kościoła. 

Z naszego punktu widzenia, najbardziej obszernie regulowane są zachowania 
związane z szeroko rozumianym życiem seksualnym będącym istotnym źródłem 
przyjemności. Księgi pokutne w oczywisty sposób za jedyne dopuszczalne 
stosunki seksualne uznają stosunki małżeńskie, ale małżonkom nie pozosta-
wiają w tym względzie dowolności. Przede wszystkim jasno są wskazane dni, 
w których współżycie jest zabronione. Rozdział 32 „O okresach wstrzemięź-
liwości dla małżonków” nakazuje wstrzemięźliwość w następujących dniach 
roku: „W czasach trzech postów czterdziestodniowych w roku, w niedziele, 
w środy i piątki, małżonkowie winni się od siebie powstrzymywać. Nie wolno 
im współżyć, gdy niewiasta jest brzemienna, to znaczy od dnia, w którym 
poczuje ruchy dziecka aż do porodu, od porodu przez 33 dni, jeśli syn, a 56, 
jeśli córka”11. Księgi pokutne wyznaczały też sposób, w jaki może dochodzić 
do stosunków między małżonkami, wyraźnie zabraniając np. miłości od tyłu 

9 Tamże, XVI, 1.
10 Tamże, XXXIX, 9.
11 Libri poenitentiales. Księgi pokutne, oprac. A. Baron, H. Pietras SJ, WAM, Kraków 2011, s. 173*.
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czy analnej. „Gdyby ktoś współżył z żoną od tyłu, niech pokutuje tak samo jak 
w [przypadku spółkowania] ze zwierzętami. To znaczy, jeśli często, to 3 lata. 
Gdyby natomiast współżył analnie i to często, niech pokutuje 7 lat”12.

Szczególnie dużo regulacji dotyczy nierządu, przy czym przez nierząd rozumie 
się wszelkie pozamałżeńskie czynności seksualne. Przyjemności nie można było 
czerpać nawet z zakochania się, pocałunków czy pieszczot. „Kto ukochał kobietę, 
ale nie popełnił żadnego zła, nie licząc jakiś plotek, niech pokutuje 40 dni. Za 
pocałunki i pieszczoty jeden rok, zwłaszcza 3 razy 40 dni”13. Oczywistym jest, 
że nie można było czerpać jakiejkolwiek przyjemności z seksualnych kontaktów 
kazirodczych, zoofilii, masturbacji czy stosunków homoseksualnych. Jednym 
z pierwszych uregulowań w tym względzie był Synod w Lucus Victoriae, który 
odbył się ok. 569 roku. „Ten, kto cudzołoży z matką, trzy lata i wygnanie na 
zawsze. Ten, kto zgrzeszyłby z psem lub jakimkolwiek zwierzęciem, dwa i pół 
roku. Ten, kto dopuszcza się przestępstwa homoseksualnego, jak sodomici, 
4 lata; między udami, 3 lata; [czyni to] swoją lub cudzą ręką, 2 lata”14. Zakaz 
miłości homoseksualnej dotyczy również kobiet, ale okres pokuty wynosi 7 lat. 
Pokuta przewidziana była nie tylko za popełnione czyny grzeszne, lecz także 
za same myśli i sny: „Kto przez długi okres czasu przemyśliwuje o nierządzie, 
jak długo tak żyje rozmyślając po nocach, tak długo niech pokutuje o chlebie 
i wodzie. […] Jeśli ktoś grzeszy czasie snu, czy też skalał się niechcący, niech 
odśpiewa 15 psalmów i na końcu każdego odmówi 3 razy wezwanie: Pani, 
przybądź mi z pomocą i następne”15.

Poza sferą życia seksualnego księgi pokutne regulowały również zachowania 
konsumpcyjne średniowiecznych chrześcijan, a w szczególności te, które od-
biegały od skromności i umiaru, nazywając je grzechem obżarstwa. Obżarstwo 
podobnie, jak lubieżność zaliczane jest do ośmiu grzechów głównych gdyż 
jest źródłem zła. „Z obżarstwa wywodzi się czcza radość, swawola, lekkość 
obyczajów, próżne gadanie, nieczystość ciała, niestałość umysłu, pijaństwo, 
pożądliwość, osłabienie zmysłów”16. W księgach nie ma sformułowanej jasnej 
i precyzyjnej definicji obżarstwa. Można przypuszczać, że mamy z nim do czy-
nienia wówczas, gdy jemy i pijemy więcej niż jest to konieczne, a za takie dzia-
łanie przewiduje się 10 dni pokuty o chlebie i wodzie17. Księgi pokutne kreują 
wyjątkowo odrażający obraz żarłoka, obraz, który zapewne ma odstraszać tych 
wszystkich, którym zapragnęłoby się przeżywanie przyjemności płynącej ze spo-
żywania posiłków w ilości większej niż to konieczne do życia: „Żarłok podobny 
jest do grobu pełnego rozkładających się ciał. Obżarstwo jest obłudą brzucha. 
Będąc nasycony, woła, że mu mało, i obciążony, zmusza do odczuwania głodu. 
Obżarstwo jest oszukiwaniem oczu. Określamy i w tym przypadku płakać 30 
dni, tydzień spożywać suche pokarmy po godzinie dziewiątej, codziennie czynić 
80 metanii (forma okazywania szacunku i adoracji modlitewnej polegająca na 

12 Tamże, s. 283*.
13 Tamże, s. 74*.
14 Tamże, s. 25*.
15 Tamże, s. 446*.
16 Tamże.
17 Por. tamże, s. 383*.
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padnięciu do stóp i ucałowaniu ziemi przyp. L. H.), ponieważ wieczny ogień 
posyła tych, którzy mu ulegają”18.

Pozostające w bliskiej relacji z obżarstwem pijaństwo jest czynem, za który 
księgi pokutne przewidują odpowiednie sankcje. Od momentu pojawienia się 
w życiu człowieka napojów alkoholowych stanowiły one niewątpliwie źródło 
przyjemności. Średniowieczne potępienie dla spożywających alkohol odnosi 
się przede wszystkim do sytuacji, gdy zostaje przekroczona określona norma. 
W księgach pokutnych ową normą jest „wymiotowanie z powodu pijaństwa”. 
W zależności od tego, kto przekroczy ową granicę. Jeżeli byłby to prezbiter 
lub diakon, powinien pokutować 40 dni, a wierny świecki 15 dni. Pokutować 
winni o chlebie i wodzie19. Próżno szukać w księgach pokutnych potępienia 
spożywania alkoholu, jeżeli nie przekracza się wspomnianej wcześniej granicy. 
Czyżbyśmy mieli do czynienia z cichym przyzwoleniem do czerpania przyjem-
ności ze spożywania ograniczonej ilości alkoholu?

Księgi pokutne niewątpliwie stanowią istotne źródło wiedzy, jak w praktyce 
codziennego życia chrześcijańskiego rozumiano grzech i jaki rodzaj pokuty mógł 
nieść ulgę grzesznikowi. Z naszego punktu widzenia uświadamiają nam, jakim 
grzesznym występkiem było doznawanie przyjemności, szczególnie przyjemności 
płynącej z szeroko rozumianych zachowań seksualnych.

Obraz przyjemności w średniowiecznym Kościele na pewno byłby uboższy 
bez, przynajmniej przybliżonego, przedstawienia doktryny contemptus mundi, 
„pogardy świata”. Najpełniej ową doktrynę opisuje Robert Bultot w kilkutomo-
wej monografii pt. Christianisme et les valeurs humaines. La doctrine du mépris 
du monde20. Źródeł idei „pogardy świata” można się doszukiwać, jak zauważa 
Juliusz Domański, w popularnym w wieku IV i V poglądzie chrześcijańskim „[…] 
o zastępczym niejako charakterze i celu stworzenia człowieka”21. Próbowano 
również szukać uzasadnienia dla tego stanowiska m.in. u św. Augustyna, 
w szczególności w jego Podręczniku dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei 
i miłości czy w platońskiej koncepcji człowieka, a także w Biblii. W rezultacie 
zwolennicy „pogardy świata” doszli do przekonania, że co prawda natura i świat 
są dziełem Boga, ale nie ma żadnych przesłanek, by uznawać je za godne ja-
kiegoś wyjątkowego szacunku ze strony człowieka, który, jak sądzono, poprzez 
akt stworzenia stał się kimś nadnaturalnym. Wspomniany Domański pisze: 
„Sam człowiek pojmowany był w obrębie tych tendencji nie tylko dualistycznie 
i zarazem, żeby tak rzec, gradualistycznie (jak złożenie z dwu nierównowar-
tościowych części), ale również jako twór niespójny, pomiędzy te dwie części 
rozdarty, a jednocześnie też rozdarty pomiędzy wyższe wartości autentyczne 
i niższe pozorne. Co więcej, sądzono, że wskutek własnej słabości, będącej, 
podobnie jak samo owo rozdarcie, rezultatem grzechu pierworodnego, człowiek 
skazany jest na to, że wybiera raczej gorszy niż lepszy człon alternatywy. Otóż 

18 Tamże, s. 488*.
19 Por. tamże, s. 88*.
20 R. Bultot, Christianisme et les valeurs humaines. La doctrine du mépris du monde, Nauwelaerts, 

Louvain 1963. 
21 J. Domański, Uwagi o średniowiecznej i renesansowej „pogardzie świata” i „nędzy człowieka”, 

„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. XXXVI, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, 
Kraków 1992, s. 5.
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od takiego wyboru chroni go w pewnej mierze – i zresztą w sposób stosun-
kowo najskuteczniejszy, jaki jest mu na świecie dostępny – porzucenie świata 
i schronienie się przed utrapieniami i zagrożeniami w klasztorze, w pustelni. 
Od własnej natury, rozdartej i skłóconej wewnętrznie, chronić go może jednak 
tylko specjalna pomoc Boża”22.

Przyjęcie takiej postawy w konsekwencji prowadziło do ugruntowania się 
wiary, że życie doczesne jest tylko, co prawda koniecznym, ale tylko etapem do 
osiągnięcia życia wiecznego. By to osiągnąć, winno się dbać tylko o zbawienie 
i wyrzec się wszelkich przyjemności życia doczesnego. Roger z Caen, któremu 
przypisuje się autorstwo poematu Carmen de mundi contemptu przyjmuje w tej 
kwestii absolutnie jednoznaczne stanowisko potępiające wszelkie odmiany 
przyjemności. „Nie kochajcie niczego, co podoba się zmysłom, to bowiem, co 
schlebia ciału, niszczy ducha; przyjemności tego świata są powodem wiecznych 
cierpień; krótkie życie oddala nas od życia wiecznego”23. Roger potępia nie tylko 
przyjemności zmysłowe, co nie jest w średniowieczu czymś szczególnym, lecz 
także nakazuje wykluczyć z życia chrześcijańskiego przyjemności duchowe, które 
uznawane były za dozwolone. Verdon analizując stanowisko Rogera z Caen, 
pisze: „Czym jest chwała, bogactwo, sława i młodość? Piękno, szlachetność, 
siła, kobieta, rozległe posiadłości, bogate domy, drogocenne, kamienie, złoto 
lub pieniądz? Czym jest potęga, cała nauka, zgubne zachcianki, samo życie? 
Czego nie zabierze zaraza, złodziej lub wróg – zabierze śmierć. Roger obnaża 
nicość tego wszystkiego, co może sprawiać przyjemność”24. Skoro świat jest 
pełen zagrożeń zewsząd czyhających na człowieka, to jedynym bezpiecznym 
schronieniem wydaje się klasztor, zacisze życia zakonnego.

Roger z Caen nie był ani jedynym, ani najbardziej gorliwym wyznawcą reguły 
„pogardy dla świata”. Chociaż owa doktryna zwrócona była głównie przeciwko 
przyjemnościom zmysłowym, to nie znaczy, że nie była rozszerzana na przyjem-
ności duchowe. Do przedstawicieli tej radykalnej formuły zaliczyć należy m.in. 
Piotra Damiani, który życie duchowe utożsamiał z całkowitą ascezą. „W liście 
do pewnego prawnika – pisze Verdon – z miasta Romagne radzi, by zachować 
obojętność, a nawet pogardę wobec wszelkich rzeczy świeckich. Mężczyzna ma 
dwie żony: cnotę i przyjemność. Rozkosz ciągnie go ku temu życiu, cnota zaś – 
ku życiu wiecznemu. Pierwszą miłujemy dla jej uroków, druga wydaje się nam 
odrażająca, wymaga bowiem od ludzi rzeczy trudnych i przykrych. Bóg jednak 
powierzył nam skarb cnoty; przyjemność czerpiemy więc z naszego zepsucia”25.

Doktryna contemptus mundi nie była doktryną powszechnie przyjętą i prak-
tykowaną przez cały świat chrześcijański. Często była łączona z zachętą ucieczki 
od świata zmysłowego w zacisze życia zakonnego. Juliusz Domański twierdzi, 
iż miała ona jeszcze szersze oddziaływanie, gdyż postulowała odrzucenie 
dziedzictwa kulturowego antyku, dóbr antycznych, by w ten sposób zapobiec 
tworzeniu analogicznych dóbr w świecie chrześcijańskim. Postulat ucieczki 
od „świata” dotyczył, werbalnie i rzeczowo, także owej kultury, przekazanej 

22 Tamże, s. 8.
23 Cyt. za: J. Verdon, dz. cyt., s. 71-72.
24 Tamże, s. 72.
25 Tamże, s. 73-74.
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przede wszystkim w piśmiennictwie antycznym, określanym za pomocą niemal 
stereotypowej nazwy właśnie „świeckiego”, czyli „światowego”, saeculares 
litterae. Tworzyło ono ważny, choć zapewne marginalny, problem doktryny 
chrześcijańskiej i chrześcijańskiego życia26.

Co prawda, znacząca większość przedstawicieli średniowiecznego Kościoła 
zajmowała stanowisko jawnie wrogie wszelkim doznaniom przyjemności, ale 
nie była to jedyna opcja. Zaprzeczeniem antyhedonizmu ówczesnego chrześci-
jaństwa jest niewątpliwie twórczość Hildegardy z Bingen (1098-1179), jednej 
z najbardziej znaczących mistyczek i wizjonerek chrześcijańskich. Problematyka 
przyjemności, szczególnie przyjemności cielesnej, pojawia się nie w jej pismach 
mistycznych, ale medycznych (Causae et Curae. O przyczynach i leczeniu cho-
rób). Aby uzyskać pełniejszy obraz przyjemności doznawanej przez człowieka, 
należy wspomnieć o kondycji człowieka pojmowanego przez św. Hildegardę 
jako opus Dei27.

Hildegarda pisze, że Bóg stwarzając Adama, zesłał na niego głęboki sen, 
w którym Adam „doznał wielkiej miłości” (Dilectionem magnam (…) habebat). 
Dilectio oznacza nie tylko miłość, lecz także przyjemność, pożądanie. Nie będzie 
zatem nadużyciem, jak sądzę, interpretacja, że „przyjemność” i „pożądanie” są 
w ujęciu Hildegardy dziełem Boga, a jeżeli tak, to byłoby to najdalej idące, gdyż 
boskie wskazanie ich genezy. Dalej, mistyczka z Bingen pisze: „A gdy została 
uformowana kobieta, wówczas Bóg dał mężczyźnie siłę stwarzania, by płodził 
dzieci kobiecie, która jest jego miłością. Gdy Adam zobaczył Ewę, zdobył zara-
zem mądrość, ponieważ ujrzał matkę, z którą miał płodzić swych synów. A gdy 
Ewa zobaczyła Adama, spostrzegła go jakby przebywał w niebie (tak jak dusza, 
która pragnąc rzeczy niebiańskich, kieruje się ku górze), ponieważ w mężczyź-
nie była jej nadzieja. I dlatego jedna tylko będzie miłość, i jedna tylko powinna 
istnieć: kobiety i mężczyzny, a nie żadna inna”28. Kiedy Adam, ujrzawszy Ewę, 
„zdobył mądrość”, jednocześnie stracił „wielką przyjemność” – która mu po-
została tylko we wspomnieniu. Z kolei, gdy Ewa zobaczyła Adama, zobaczyła 
go jakby był w niebie, czyli ona patrzy na niego, a on na Boga. Z powyższych 
słów można chyba jeszcze wnosić, że kobieta jest jak dusza, a mężczyzna jak 
„rzecz niebiańska”.

Kiedy podejmujemy się analizy przyjemności w pismach myślicieli średnio-
wiecznych, trzeba mieć na uwadze ówczesną koncepcję człowieka i jego prze-
miany z powodu grzechu pierworodnego. Wielka miłość, której Adam dozna-
wał w czasie snu, opuściła go w momencie, kiedy Ewa zaczęła być odrębną 
osobą – już nie „we śnie” Adama, ale obok niego. Gdy nastąpiło rozdzielenie 
androgyna. Dla Adama i Ewy przed popełnieniem grzechu spożycia zakaza-
nego owocu z drzewa poznania dobra i zła wszelkie przyjemności, których 
zaznawali w Raju miały czystą i doskonałą naturę, były to przyjemności czysto 

26 J. Domański, dz. cyt., s. 10.
27 Wnikliwą analizę człowieka jako opus Dei w ujęciu Hildegardy z Bingen przedstawia Małgorzata 

Kowalewska w monografii Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2007, s. 196-206.

28 Causae et curae, Lib. II, ed. P. Kaiser, 136, 12-41 (tłum. M. Kowalewska). Istnieje polski przekład 
Causae et curae. O przyczynach i leczeniu chorób, tłum. E. Panek, Polskie Centrum św. Hildegardy, Legnica 
2014, ale korzystam z tłumaczenia M. Kowalewskiej.
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duchowe. Po popełnieniu grzechu dokonała się istotna przemiana w naturze 
przyjemności. „Słodycz głębokiego snu”, jaki śnił Adam, „zamieniła się w swoje 
przeciwieństwo”, w gorycz. Przy tej okazji należy pamiętać o – zapewne zna-
nym Hildegardzie – powiedzeniu wywodzącym się z Zagadnień przyrodniczych 
Arystotelesa post coitum omne animal triste (każde stworzenie jest smutne po 
obcowaniu). Słodycz przestała być czysta, gdyż zyskała domieszkę o ile nie zła, 
to czegoś niepożądanego, tracąc walor czysto duchowy i stając się po części 
cielesną. M.in. dlatego Hildegarda używa kategorii „delectatio” w znaczeniu 
nie tylko przyjemność, lecz także pożądanie, żądza, rozkosz. Chociaż mężczyzna 
w wyniku popełnienia grzechu utracił wielką słodycz obcowania z kobietą, to 
jednak „[…] biegnie do kobiety – szybko, niczym jeleń do źródła – a kobieta do 
niego. I przypominają klepisko gumna, na którym młócą ziarna i które rozgrzewa 
się smagane uderzeniami”29.

W ten sposób schodzimy wraz z Hildegardą z nieba, z poziomu niebiańskiej 
miłości i przyjemności na poziom „klepiska” rozgrzewającego się od uderzeń 
cepa. Przy takim porównaniu trudno jest sobie wyobrazić, że mężczyzna i kobieta 
przypominający „klepisko gumna” oddają się miłości li tylko duchowej i takiej 
doznają przyjemności. W świecie ziemskim przede wszystkim wpadamy we 
władanie zmysłów, młócąc cepem ziarna, że odwołam się do wyjątkowo natu-
ralistycznego porównania XII-wiecznej mistyczki. Z poziomu klepiska na pewno 
jest bliżej do fizjologii przyjemności niż ze sfer rajskich do gumna. Ponieważ De 
causae et curae nie jest dziełem mistycznym, ale klasztornym pismem medycz-
nym, to i analizy w nim zawarte odwołują się do języka fizjologii. Hildegarda 
starając się dociec źródeł przyjemności, żądzy, chuci cielesnej u mężczyzn, pisze: 
„Żyły, które znajdują się w wątrobie i w żołądku mężczyzny, zbiegają się w jego 
genitaliach. A wiatr żądzy, który powstaje w rdzeniu mężczyzny, dociera do jego 
lędźwi i porusza we krwi smak przyjemności. Ponieważ zaś miejsce, w którym 
znajdują się lędźwie jest wąskie, ciasne i zamknięte, wiatr nie może się w nich 
bardzo rozprzestrzenić, lecz płonie tam silną żądzą tak, że w tej żądzy zapomi-
na się on i nie potrafi się powstrzymać, ale wydziela pianę nasienia, ponieważ 
z powodu zamknięcia lędźwi ogień żądzy płonie w nim silniej, aczkolwiek rza-
dziej, niż w kobiecie. Bowiem tak jak wśród wielkich bałwanów, które powstają 
na rzekach na skutek silnych wiatrów i wirów powietrza trudno jest uchronić 
statek przed grożącym mu niebezpieczeństwem i utrzymać go, tak też trudno 
jest powściągnąć i powstrzymać naturę mężczyzny ogarniętego pożądaniem. 
Ale na falach, które powstają wskutek lekkiego wiatru i wśród niewielkich wirów 
stateczek, przy pewnym wysiłku, utrzyma się, a tak przejawia się w pożądaniu 
natura kobiety, którą można łatwiej utrzymać w ryzach, niż naturę mężczyzny. 
Bowiem żądza w mężczyźnie jest podobna do ognia, który niekiedy się rozpala, 
a kiedy indziej przygasa, ponieważ ogień, który by nieustannie płonął, wiele 
spaliłby, dlatego więc żądza w mężczyźnie czasem wzrasta, a czasem opada, 
ponieważ jeśliby wciąż w nim płonęła, mężczyzna mógłby jej nie znieść”30. 
Warto było in extenso przytoczyć jej wywód, gdyż w średniowiecznej literaturze 

29 Tamże.
30 Tamże, s. 69-70.
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przedmiotu jest to tekst odosobniony i daleko wykraczający poza przyjętą 
wówczas konwencję pisania o przyjemności.

Św. Hildegarda jest autorką niezwykle interesującego podziału temperamen-
tów. Tym, co wyróżnia ów podział jest aspekt przyrodniczo-naukowy, a aspekt 
teologiczny jest w jej ujęciu wtórny. Hildegarda przyjęła średniowieczne ujęcie 
„teorii humoralnej”, ale ją „umoralniła”. Chodzi o to, że źródło tzw. humorów, 
typów temperamentu, poza sangwinicznym, tkwi w przemianie ludzkiego ciała 
po popełnieniu grzechu przez Adama. Barwnie portretując poszczególne typy, 
zarówno męskie, jak i żeńskie, czyni to, przede wszystkim odwołując się do 
perspektywy życia seksualnego i towarzyszącej mu przyjemności. Jak podkreślają 
R. Klibansky, E. Panofsky i F. Saxl w monografii pt. Saturn i melancholia rozprawa 
Causae et curae była pierwszą i przez wiele lat jedyną, w której zostały od siebie 
oddzielone typy temperamentów męskie i żeńskie31. U Hildegardy mamy do 
czynienia nie tyle z typologią temperamentów, ile raczej z typami seksualnymi 
rozróżnionymi na podstawie temperamentu. 

Według św. Hildegardy pierwszy typ temperamentu stanowią cholerycy, 
bardzo męscy osobnicy mający silne i gęste mózgi, o czerwonym kolorze twa-
rzy, silne oraz gęste żyły, w których płynie gorąca krew, mocne klatki piersiowe 
i ramiona. Mężczyźni tego typu są zdatni seksualnie: „Wiatr, który znajduje się 
w ich lędźwiach jest bardziej ognisty niż wietrzny, posiada poddane mu dwa 
pomieszczenia, w które dmie jak w miech. Te pomieszczenia otaczają pień 
wszystkich sił człowieka i są mu do pomocy, niczym małe budowle usytuowane 
pod wieżą, które jej bronią. A są dwa, dlatego, aby tym mocniej przyjmowały 
wspomniany wiatr i przyciągały do siebie, i by równomiernie wypuszczały go, 
niczym dwa miechy, które równomiernie dmą w ogień. A gdy następnie swą 
siłą wyprostują wspomniany pień, mocno go trzymają, i tak ten pień zakwi-
ta w potomstwie”32. Mężczyźni ci są nie tylko sprawni seksualnie, lecz także 
odznaczają się mądrością oraz są szanowani przez innych. Ich orientacja jest 
heteroseksualna i w związku z tym unikają kontaktów intymnych z innymi męż-
czyznami. „Uwielbiają kobiece kształty podczas spółkowania tak bardzo, że nie 
potrafią się powstrzymać, gdy widzą lub słyszą kobietę lub gdy przywołują ją 
w swoich myślach, ponieważ ich krew płonie wielkim żarem”33.

Każdy mężczyzna tego typu, zaspokajając potrzeby seksualne z kobietą, 
jest zdrowy i wesoły. Kiedy potrzeby te nie są zaspokojone, kiedy nie doznają 
przyjemności seksualnej, stają się nieszczęśliwi, chodzą niczym umierający. 
„Ogarnia ich tak wielki żar pożądania, że czasami nawet zwracają się w stronę 
pozbawionej czucia rzeczy, która nie jest żywa, tak się w nią «wkręcają», żeby 
niejako odpędzić od siebie i złagodzić ten żar, i wylewają pianę swego nasienia, 
wyczerpani żądzą i męką żaru, który w nich jest, bowiem wstrzemięźliwość przy-
chodzi im z trudem”34. Niezaspokojenie seksualne może powodować zatem, iż 
nie stronią od seksu z artefaktami. A co z tymi, którzy z różnych powodów, np. 

31 Por. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, 
medycyny, religii oraz sztuki, Universitas, Kraków 2009, s. 130-131.

32 Causae et curae, Lib. II, ed. P. Kaiser, 136, 70.
33 Tamże.
34 Tamże.
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miłości do Boga czy wstydu lub strachu, postanawiają unikać kontaktów z ko-
bietami? Według Hildegardy, powinni oni unikać kobiet „jak trucizny” i uciekać 
jak najdalej. Niewątpliwą zaletą choleryków jest ich płodność, są „kowalami 
urodzajności” i gwarantami, że kobiety, z którymi obcują, staną się brzemienne.

Spośród opisywanych przez św. Hildegardę typów seksualnych najbardziej 
pożądany wydaje się umiarkowany i pogodny sangwinik mający w sobie „roz-
koszny sok” stanowiący swoiste antidotum na smutek i gorycz. Pożądanie 
sangwiników, „[…] które drzemie w udach, jest bardziej wietrzne niż ogniste. 
Dlatego mogą ćwiczyć wstrzemięźliwość, bowiem bardzo silny wiatr, który kryje 
się w ich udach, tłumi i łagodzi w nich ogień. A jeśli ten wiatr i ogień czasami 
wpadną do ich dwóch izb, wypełniają swoje obowiązki godnie i w czystej miło-
ści, dzięki czemu przyzwoicie kwitnie także ich pień”35. Ten pełen jakże śmiałych 
odniesień erotycznych opis sprawności seksualnej sangwiników jest de facto 
szczerym uznaniem i pochwałą męskich przedstawicieli tego typu. Ponadto 
z kobietami „mogą żyć w przyzwoitości i płodności”. „Poza tym łatwiej niż inni 
uwalniają się od żaru pożądania dzięki samym sobie lub innym rzeczom”36. 
Sangwinicy mogą zatem, zdaniem św. Hildegardy, zaspokajać swoje potrzeby 
seksualne i doznawać przy tym przyjemności także poprzez masturbację czy 
stosując różne artefakty.

Łagodniejszym temperamentem seksualnym wyróżniają się, w przekonaniu 
Hildegardy, flegmatycy, których wyróżniają „duże, tępo patrzące oczy i kobieca 
cera”, a w relacjach interpersonalnych zamiary przewyższają czyny. Ich życie 
seksualne nie jest źródłem radości i przyjemności, gdyż „wiatr w ich lędźwiach 
jest umiarkowanie ognisty, a w efekcie umiarkowanie ciepły, jak ledwie ciepła 
woda. Zaś jego dwie izby, które powinny być jak dwa miechy, są słabe i nie 
mają sił, by wyprostować pień, bowiem nie zawierają w sobie pełnego ognia”37. 
Flegmatycy mogą być biseksualistami, ponieważ potrafią współżyć zarówno 
z kobietami, jak i mężczyznami. Mogą być kochani „w objęciach” tzn. jako 
pasywni w relacjach homoseksualnych. Hildegarda nie potępia tego typu sto-
sunków seksualnych, ale wręcz przeciwnie, uważa, iż flegmatycy „[…] w swoich 
ciałach doświadczają wyważonej przyjemności pierwszego stworzenia, gdy 
Adam i Ewa zrodzili się bez fizycznego uścisku, nawet jeśli zawodzą podczas 
jednego czy drugiego aktu płciowego”38.

Przyczynę dotykających ich kłopotów w pożyciu płciowym upatrywać należy 
w kłopotach z erekcją, gdy „[…] nie posiadają oni pełnej siły pługa, aby zaorać 
ziemię, i nie mogą połączyć się z kobietami tak, jak płodni mężczyźni, lecz 
pozostają bezpłodni. Ale w swoim wnętrzu nie cierpią z powodu pożądania 
i niekiedy żywią je jedynie w myślach i wyobrażeniach”39. Zatem skoro nie od-
czuwają silnego pożądania seksualnego, to brak aktywności w tej sferze życia 
nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

35 Tamże, s. 72.
36 Tamże.
37 Tamże, s. 74.
38 Tamże.
39 Tamże.
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Na jednym końcu skali temperamentów Hildegarda umieszcza łagodnego 
i umiarkowanego sangwinika, a na drugim demonicznego, niemal z piekła rodem 
sadystę, jakim jest melancholik. Melancholicy są wobec kobiet „nieopanowani 
jak zwierzęta i jak węże”. Nikogo nie są w stanie obdarzyć prawdziwą miłością, 
są niepohamowani w zaspokajaniu swojej chorej żądzy wobec kobiet. Niezaspo-
kojenie popędu seksualnego skutkuje u nich obłędem. Kochają i jednocześnie 
nienawidzą, bez kobiet nie są w stanie żyć, ale traktują je jak obiekty służące 
zaspokajaniu swoich sadystycznych potrzeb, z których najwyraźniej czerpią chorą 
przyjemność. Są niczym „drapieżne wilki” gotowe nawet zabijać, by zaspokoić 
swoje pożądanie, a „[…] wiatr żądzy, który wpada do dwóch pomieszczeń tych 
mężczyzn, przychodzi z tak wielkim nieumiarkowaniem, i tak nagłym ruchem 
jak wichura, która nagle i gwałtownie trzęsie całym domem, prostując pień 
z taką siłą, że ten pień, który powinien być pokryty kwiatem, zwija się niczym, 
ohydna żmija i okazuje swą złośliwość jak śmiercionośny i zabójczy wąż w swo-
im potomstwie. Bowiem podszept szatana szaleje w żądzy tych mężczyzn, że 
oni, gdyby mogli, zabiliby kobietę podczas obcowania, bowiem nie ma w nich 
żadnych uczynków miłości i przychylności”40.

Hildegarda nieco mniej uwagi niż analizie męskich typów temperamentu 
poświęciła typom kobiecym. Hildegarda była pierwszą i przez wiele lat jedyną, 
która dokonała rozgraniczenia żeńskich i męskich temperamentów. Tym, co różni 
temperamenty męskie i żeńskie, jest to, że kobiece pożądanie seksualne jest 
w porównaniu z męskim o wiele bardziej łagodne. Gdyby kobiety znajdowały 
się stale pod wpływem silnego pożądania, miałyby problemy z urodzeniem 
potomstwa.

Kobiety typu sangwinicznego mają jasną i bladą twarz, są czułe, przyjazne, 
a przede wszystkim „płodne i mogą przyjmować męskie nasiona”. Jeżeli nie 
zaspokajają potrzeb seksualnych, często cierpią fizycznie i zapadają na choroby, 
ale jeżeli potrzeby te są zaspokojone, to nie mają problemów zdrowotnych.

Z kolei flegmatyczki to kobiety o poważnych, lekko ciemnych twarzach, 
pilne i sumienne. „Przyciągają do siebie mężczyzn i prowadzą ich za siebie, 
toteż mężczyźni je kochają. Jeśli chcą one zachować wstrzemięźliwość, mogą 
się powstrzymać od stosunków z mężczyznami, i nie stają się przez to zbytnio 
osłabione, lecz tylko trochę. Ale jeśli unikają całkiem obcowania z mężczyznami, 
wówczas stają się uciążliwe i trudne w obejściu. Jeśli jednak przebywają razem 
z mężczyznami, i nie chcą powstrzymywać się od stosunków z nimi, stają się 
nieopanowane, a w swej żądzy pozbawione umiaru, tak jak mężczyźni”41. Trud-
no jest jednoznacznie zinterpretować nieco zagadkowe określenie „prowadzą 
ich za siebie” (eos post se ducunt). Być może jest to określenie jakiejś „sztuczki 
uwodzenia” albo po prostu aluzja do pozycji a tergo. Jakby tego nie interpre-
tować, takie słowa wychodzące spod pióra XII-wiecznej bogobojnej zakonnicy 
budzić mogą zdziwienie.

Kobiety choleryczki są lubiane przez ludzi, którzy okazują im szacunek. Co 
prawda, mężczyźni kochają ich charakter, ale „[…] mimo to nieco ich unikają, 

40 Tamże, s. 73.
41 Tamże, s. 87.
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bowiem podczas zalotów, kobiety te nie ciągną ich za siebie. Gdy jednak żyją 
w związku z małżonkami, są cnotliwe, dotrzymują wierności i dzięki stosunkom 
cieszą się fizycznym zdrowiem. Jeśli zaś brakuje im małżonków, wówczas cierpią 
z powodu fizycznego bólu i słabną, bowiem nie wiedzą, komu mają dotrzymać 
fizycznej wierności”42. Brak zaspokojenia seksualnego i wynikający stąd m.in. 
deficyt przyjemności staje się nie tylko źródłem cierpienia, lecz także ryzykiem 
utraty zdrowia. Co prawda, Causae et curae nie jest tekstem moralizatorskim, 
a tym bardziej poradnikiem życia seksualnego, to płynące z treści tego medycz-
nego traktatu przesłanie wydaje się jednoznaczne: jeżeli pragniemy zachować 
zdrowie, nie powinniśmy unikać kontaktów seksualnych i towarzyszącej im 
przyjemności.

Męski typ melancholiczny to owładnięty piekielnymi żądzami sadysta, a ko-
biecy nie jest aż tak demoniczny. Twarze melancholiczek są szarawe lub ciemne, 
są one niestałe i często błądzą oraz ulegają złemu humorowi. Nie są dobrymi 
partnerkami w życiu seksualnym, gdyż „[…] nie potrafią przyjąć, zachować ani 
rozgrzać nasienia mężczyzny i dlatego też są zdrowsze, silniejsze i weselsze bez 
małżonków, niż z nimi, ponieważ słabną od przebywania z małżonkami”43. Nie 
są więc zdolne do realizacji podstawowej powinności kobiety – bycia płodną 
i wydającą na świat potomstwo.

Św. Hildegarda swoim tekstem wpisuje się w XII-wieczną dyskusję na temat 
recepcji późnoantycznych teorii temperamentów, szczególnie melancholików, 
którym przypisywano cechy możliwie najbardziej niekorzystne. Mistyczka 
z Bingen nie poszła jednak w klimaty moralizatorskie, ale analizę typów seksu-
alnych ograniczyła do rozważań naukowo-przyrodniczych wolnych niemal od 
jakiegokolwiek wartościowania moralnego. Jej traktat bardziej przypomina, 
szczególnie w odniesieniu do męskiego typu melancholika, rozprawę o zespo-
łach objawowych z zakresu patologii klinicznej, a nie tekstu moralizatorskiego. 
Causae et curae chociaż jest XII-wiecznym klasztornym traktatem medycznym, 
to i tak na tle innych średniowiecznych pism zajmuje miejsce szczególne. 
Śmiało, otwarcie, bez pruderii, bez uprzedzeń i z dużą znajomością przedmio-
tu podejmuje problem ludzkiej seksualności i towarzyszącej jej przyjemności, 
wiążąc ją bezpośrednio z typami temperamentów. Erotyzm w średniowiecznej 
literaturze pięknej, dworskiej czy religijnej poezji maryjnej nie był zjawiskiem 
odosobnionym, ale Causae et curae na tym tle jest tekstem szczególnym. To 
w tym tekście siła pożądania seksualnego oddzielona od uwarunkowań mo-
ralnych jest poddana racjonalnej analizie, w której miejsce centralne przypada 
ludzkiej fizjologii usytuowanej przez Hildegardę w antropologii i religijnej historii 
stworzenia. Tak obrazowego opisu seksualnej ekstazy z powodzeniem szukać 
we współczesnych, odważnych poradnikach życia erotycznego. Pytaniem bez 
w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi pozostanie, czy Hildegarda swoją bogatą 
wiedzę na ten temat czerpała li tylko ze źródeł teoretycznych, czy też był w tym 
jakiś udział praktyki.

42 Tamże, s. 89.
43 Tamże, s. 98.
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Jednoznaczna, niebudząca zastrzeżeń odpowiedź na pytanie postawione 
w tytule artykułu nie jest możliwa. Z jednej strony, przyjemność nie tylko, że 
nie była postrzegana przez ludzi Kościoła jako wartość dodatnia, a wręcz jako 
zło, którego należy się wystrzegać. Przyjemności, szczególnie przyjemności 
cielesne były czymś grzesznym, z czym należy podejmować nieustanną walkę. 
Etyka chrześcijańska tego okresu niewątpliwie była rygorystyczna i nie liczyła 
się generalnie z realiami życia człowieka. Z drugiej jednak strony, jak to np. ma 
miejsce u Hildegardy z Bingen, przyjemność, a w szczególności przyjemność 
seksualna oddzielona jest od uwarunkowań moralnych i jest przedmiotem racjo-
nalnej analizy. Chociaż od czasów średniowiecza, czasów, w których z drobnymi 
wyjątkami przyjemność w Kościele chrześcijańskim nie była postrzegana jako 
wartość dodatnia, minęły wieki, to nadal szczególnie w Kościele katolickim 
przyjemność nie jest traktowana jako coś, o co warto zabiegać.
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