
HISTORIA KLASY 1I,1H 30.03.2020 
 
Zgodnie z planem w dniu dzisiejszym powinna odbyć się lekcja Historii w związku z czym 
podaję temat oraz notatkę, które proszę przepisać do zeszytu. 
 
Temat: Między cesarstwem a papiestwem. 

1. Upadek autorytetu papieży i duchowieństwa: 
a) przyczyny 

- skupienie się papieży na sprawowaniu władzy świeckiej 
- uzależnienie władzy papieskiej od Franków 
- o wyborze nie decydowały czyny i zasługi dla Kościoła, ale pochodzenie co wiązało się z 
przywiązywaniem większej wagi do dóbr doczesnych i własnych interesów  
– nepotyzm str.226 
- symonia str. 227 
- upadek moralności wśród duchowieństwa 
- uzależnienie Kościoła w poszczególnych krajach od władców, którzy obsadzali najwyższe 
urzędy kościelne swoimi krewnymi lub poplecznikami 

b) skutki 
- żądania reform  

2. Reformy Kościoła: 
a) opactwo w Cluny – rygorystyczne przestrzeganie zasad zakonnych, duża niezależność 

opatów tego klasztoru – stało się wzorem dla klasztorów w całej Europie 
b) zabiegi cesarzy zmierzające do przywrócenia autorytetu Kościoła – wybór odpowiednich 

opatów i biskupów 
c) zmiana sposobu wybierania papieża 1059 r. – miało tego dokonać konklawe (str.227) 

kardynałów, czyli najwyższych dostojników kościelnych  
d) Reforma Gregoriańska – kolejny etap reformy Kościoła przeprowadzona za pontyfikatu 

papieża Grzegorza VII: 
- zlikwidował symonię 
- wprowadził celibat duchownych str.228 
- zakazał władcom świeckim mianowania biskupów co rozpoczęło spór o inwestyturę 
(str.228) między papieżem a cesarzem 

e) Konkordat w Wormacji 1122 r. 
- zawarty przez cesarza Henryka V i papieża Kaliksta II 
- biskupi mieli być wybierani przez lokalne duchowieństwo, ale zatwierdzani przez 
papieża, który dokonywał aktu nadania godności biskupiej 
- cesarz przyjmował od biskupów przysięgę wierności i nadawał im lenno 

3. Spór między papieżem Grzegorzem VII a cesarzem Henrykiem IV: 
a) przyczyny  

- spór o inwestyturę dostojników kościelnych 
b) przebieg: 

- odmowa Henryka IV podporządkowania się decyzjom papieża Grzegorza VII (patrz 
reforma gregoriańska) 
- obłożenie cesarza klątwą przez papieża str. 228 
- wybuch buntu w Niemczech przeciwko Henrykowi IV 
- wyprawa cesarza do Italii, gdzie w Canossie musiał się ukorzyć przed papieżem, żeby 
uzyskać zdjęcie klątwy 
- odzyskanie władzy przez Henryka IV, który zdobył poparcie części kardynałów, 
- na wniosek cesarza kardynałowie wybrali nowego papieża a Grzegorz VII musiał uciekać 
z Rzymu 

c) skutki: 



- podział Europy na dwa obozy: obóz gregoriański i obóz cesarski, 
4. Szczyt potęgi Papiestwa – uniwersalizm papieski (władza papieża nad Kociołem i władcami 

świeckimi): 
a) okoliczności 

- śmierć cesarza Henryka VI 
- wybór na papieża Innocentego III 

b) wprowadzone zmiany  
- centralizacja władzy kościelnej 
- wyłączenie klasztorów spod władzy biskupów i poddanie ich zwierzchnictwu papieża 
- absolutną władzę papieża w Kościele zatwierdził sobór zwołany przez Innocentego III w 
1215 r.  

c) przejawy potęgi papiestwa 
- dwukrotny wpływ Innocentego III na wybór cesarza 
- autorytet papieża uznali władcy Francji i Anglii 
- władcy europejscy musieli się podporządkować papieżowi w przeciwnym razie groziła 
im ekskomunika co najczęściej oznaczało utratę władzy 

5. Rozłam w Kościele – schizma wschodnia 
a) przyczyny 

- podniesienie prymatu papieża co zostało odebrane przez patriarchę Konstantynopola 
jako zagrożenie  
- różnice doktrynalne str.231 

b) przebieg 
- 1054 r. legaci papieża Leona IX w Konstantynopolu wyklęli patriarchę a patriarcha 
odwdzięczył się tym samym 

c) skutki 
- wynikające z tego wydarzenia podziały są widoczne do dzisiaj 

 


