
Temat: Między cesarstwem a papiestwem. 

W nowy temacie, który znajdziecie na str. 226-231 zwróćcie uwagę na:  

- proces feudalizacji Kościoła (seniorzy i wasale wśród duchowieństwa) oraz przejawy kryzysu w Kościele 

(symonia, nepotyzm, inwestytura świecka, zeświecczenie duchowieństwa) – przeczytajcie także o papieżycy 

Joannie, 

- początek ruchu reformatorskiego w klasztorach – opactwo Cluny oraz dążenie cesarzy o odbudowę 

autorytetu kościoła (np.  cesarz Henryk III), 

- zmianę sposobu wyboru papieża ogłoszoną przez papieża Mikołaja II w 1059 r. – kolegium kardynałów 

(konklawe), 

- reformę gregoriańską (przeczytaj tekst Dictatus papae – s. 229 i zastanów się, jaki był główny cel 

reformy), Grzegorz VII dążył do całkowitego podporządkowania duchowieństwa papieżowi, najważniejsze 

założenia reformy gregoriańskiej 

 – tylko papież dysponuje insygniami cesarskimi 

 – postanowień papieża nikt nie może zmienić 

 – papież nie może być prze nikogo sądzony 

 – papież może zwolnić poddanych z przysięgi wierności wobec władcy 

synod rzymski z 1075 r. (potępienie świeckiej inwestytury i symonii), 

- spór o inwestyturę: 

 obóz gregoriański- Grzegorz VII na synodzie biskupów włoskich i francuskich ogłosił ekskomunikę 

Henryka IV,  

 obóz cesarski - sprzeciw Henryka IV wobec reform Grzegorza VII,  zwołanie przez Henryka IV 

synodu do Wormacji w 1076 r. zakwestionowanie legalności wyboru Grzegorza VII,  

 wydarzenia w Canossie w 1077 r., 

 działania Henryka IV po cofnięciu ekskomuniki przez Grzegorza VII - pokonanie opozycji w 

Niemczech, zwołanie w 1080 r. synodu do Brixen i wybór antypapieża Klemensa III, opanowanie 

Rzymu i koronacja cesarska Henryka IV – 1084 r. 

 kompromis z 1122 r. – konkordat wormacki zawarty przez Henryka V i Kaliksta II 

 zasady: 

– biskupi i opaci wybierani kanonicznie i zatwierdzani przez papieża – inwestytura duchowna 

– cesarz nadaje im dobra lenne (beneficja) związane z ich diecezjami, 

- pontyfikat Innocentego III – scentralizowany system zarządzania Kościołem, decyzje soboru laterańskiego 

IV z 1215 r., 

- wielką schizmę wschodnią z 1054 r. – rozłam w Kościele.    

 

Załączam do tematu karty pracy Nowej Ery. Proszę je zrobić do środy 22.04.2020, a w 

czwartek 23.04.2020 ok. 12.00 napiszę do osób, które odeślą zrobione prace. Oczywiście 

sposób zrobienia prac jest dowolny. 
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