
HISTORIA 

KLASA I LO P 

TEMAT: Między cesarstwem, a papiestwem 

 Wieki IX-XI to czas upadku znaczenia kościoła . Szerzyły się nepotyzm (obsadzanie 

stanowisk kościelnych bliskimi), symonia (sprzedaż stanowisk kościelnych) i skandale 

obyczajowe. Problemy te wiązały się m.in. z zależnością Kościoła od władz 

świeckich. 

 Ideę odnowy moralnej kościoła opracowano w benedyktyńskim opactwie w Cluny         

we Francji. 

 W roku 1073 pontyfikat rozpoczął zwolennik reform w kościele - papież Grzegorz 

VII. Ograniczył on nepotyzm oraz symonię, a w roku 1075 zakazał świeckim 

władcom mianowania biskupów. 

 Przeciw decyzji papieża ostro wystąpił król niemiecki Henryk IV, który został 

ekskomunikowany przez papieża i musiał się przed nim ukorzyć w Canossie (1077 r.) 

 Kres sporu o inwestyturę (nadawanie tytułów biskupich) przyniósł konkordat             

w Wormacji zawarty w roku 1122. odtąd biskupów mianował papież, ale to świeccy 

władcy nadawali im dobra ziemskie. 

 W roku 1054 doszło do wielkiej schizmy wschodniej - trwającego po dziś dzień 

podziału Kościoła na zachodni (katolicki) i wschodni (prawosławny). Przyczyną 

rozłamu były spory o władzę między biskupem Rzymu (papieżem), a patriarchą 

Konstantynopola oraz różnice doktrynalne. 

 

1. Połącz podane pojęcia z właściwymi objaśnieniami.     

nepotyzm                                                           handel godnościami kościelnymi 

symonia                                                             łamanie ślubów czystości (celibatu) 

                                                                           pobieranie opłat za udzielania sakramentów 

                                                                    obsadzanie stanowisk kościelnych krewnymi 

 

 

 



 

2. Zapoznaj się z materiałami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenia.

źródło A. 

W imię świętej i nierozdzielnej Trójcy. Ja Henryk, z Bożej łaski cesarz rzymski Augustus, dla 

miłości Boga i Świętego Rzymskiego Kościoła oraz pana papieża Kaliksta i dla zbawienia 

duszy mojej, odstępuję Bogu, świętym apostołom Pańskim Piotrowi i Pawłowi i świętemu 

Kościołowi katolickiemu wszelką inwestyturę za pomocą pierścienia i pastorału, zgadzając 

się we wszystkich kościołach mego królestwa lub cesarstwa na kanoniczny wybór i wolną 

konsekrację. […] 

Źródło: Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 

2003, s. 129.   

źródło B. 

Opisz scenę ukazaną w źródle A. 
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Wyjaśnij, w jaki sposób mieli być obierani najwyżsi dostojnicy kościelni według wystawcy 

źródła B. 
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Oceń, czy ukazana na ilustracji (źródło A) ceremonia przebiegała zgodnie z postanowieniami 

przytoczonego dokumentu (źródło B). Uzasadnij odpowiedź.  
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