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Tworzenie się nowego 
systemu gospodarczo-społecznego 

• Po upadku Imperium Rzymskiego nie było 

centralnego zarządzania, a więc, systemu 

monetarnego, armii i publicznej edukacji.

• Był tylko Kościół i „panowie ziemscy”, 

którzy posiadali wielkie połacie ziemi. 



Tworzenie się nowego 
systemu gospodarczo-społecznego 

• Ponieważ nie było systemu monetarnego 
więc ziemia była miernikiem bogactwa.

• Kto nie miał ziemi 
nie miał bogactwa.

• Właściciele ziemscy 
posiadali dwory z 
samowystarczającymi
włościami.



Tworzenie się nowego 
systemu gospodarczo-społecznego 

• W niektórych przypadkach kilku panów 
łączyło się pod przywództwem jednego 
pana zwanego później królem.

• Panowie zatrudniali biskupów do służby na 
ich dworach.



Tworzenie się nowego 
systemu gospodarczo-społecznego 

• Bez szkolnictwa, kapłani 
nauczali lud posługując się
statuetkami i witrażami.

• Budynki kościelne stały 
się „kamiennymi Bibliami”
czyli czymś co zastępowa-
ło pisane Słowo. 



Tworzenie się nowego 
systemu gospodarczo-społecznego 

• Tak powstał system lenny, 

zwanym także feudalnym. 

• A okres ten później został

nazwany Średniowieczem.



System lenny czyli  feudalny

• System ten polegał na hierarchii 
zależności. 

• Kolejne stopnie tych zależności tworzyły, 
tzw. drabinę feudalną. Na jej wierzchołku 
był król, potem duchowni (biskup albo 
arcybiskup), niżej - rycerstwo, a na dole -
chłopi.





Powstanie Islamu 

Mahomet (570-632) 
- urodzony w Mekce,
- W 610 r. miał objawienia w jaskini pod Mekką,
- W 610 r. zaczyna głosić nową wiarę,
- W 622 r. ucieka z Mekki do Medyny,
- W 630 r. dokonuje podbój Mekki: 
wkracza do sanktuarium Kabby, niszczy
posążki i ogłasza ją miejscem świętym.



Karolingowie 
i Rzymski Kościół

• W 496 r. Frankowie nawró-

cili się na Chrześcijaństwo.

• W 732 roku Karol Młot

pokonał Arabów pod 

Poitiers (Francja).

Chrzest Chlodwiga



Karolingowie 
i Rzymski Kościół

• W 754 r. król Franków Pepin III dał
centralne Włochy dla Rzymskiego 
Kościoła. 

• W 800 r. król Karol Wielki ogłosił
Leona III prawowiernym
biskupem Rzymu i …



Karolingowie 
i Rzymski Kościół

• … Leon III, w rewanżu, ogłosił Karola
Wielkiego cesarzem, a lud krzyczał:
„Karolowi Augustowi przez
Boga koronowanemu, 
potężnemu i pokojowemu
cesarzowi rzymskiemu,
życie i zwycięstwo!" 



Karolingowie 
i Rzymski Kościół

To wydarzenie zapoczątkowało 

„Święte Imperium Rzymskie”, 

które praktycznie trwało do 1806.



Dlaczego Kościół się podzielił? 

• Od końca II wieku istniało napięcie
pomiędzy wschodnimi i zachodnimi  
kościołami.  

• Trzy konflikty spowodowały trwały 
podział w kościele na dwie pierwsze 
denominacje: Rzymski Kościół
Katolicki i Wschodni Kościół
Ortodoksyjny (Prawosławny).



Dlaczego Kościół się podzielił? 

Trzy średniowieczne konflikty:

1. Wyznanie wiary.

2. Ekskomunika.

3. Wyprawy krzyżowe (IV).



Dlaczego Kościół się podzielił?
1. Wyznanie wiary

• W czasie soboru w Toledo (Hiszpania)
w 589 r. Kościół Zachodni dodał do 
Nicejskiego Wyznania Wiary jedno słowo: 
„filioque” - „i od Syna”.

• Oryginalne wyznanie wiary mówiło, że: 
Duch „pochodzi od Ojca”.
Poprawiona wersja mówiła, że Duch 
„pochodzi od Ojca i Syna”.



Nicejsko-konstatynopolitańskie
Wyznanie Wiary (381 r.)

Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszech-
mogącego, stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i 
niewidzialnych. 



Nicejsko-konstatynopolitańskie
Wyznanie Wiary (381 r.)

I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, 
jednorodzonego Syna Boga, z Ojca zrodzo-
nego przed wszystkimi wiekami: Boga z 
Boga, światłość ze światłości, Boga prawdzi-
wego z Boga prawdziwego, zrodzonego, nie 
stworzonego, współistotnego z Ojcem, przez 
którego wszystkie rzeczy się stały; który dla 
nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z  



Nicejsko-konstatynopolitańskie
Wyznanie Wiary (381 r.)

z niebios, i wcielił się przez Ducha Świętego z 
Marii Panny i stał się człowiekiem; za nas 
także ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, 
umęczony i pogrzebany został; i zmartwych-
wstał dnia trzeciego według Pism; i wstąpił do 
nieba, siedzi na prawicy Ojca; i znów 
przyjdzie z chwałą sądzić żywych i umarłych; 
którego Królestwu nie będzie końca.



Nicejsko-konstatynopolitańskie
Wyznanie Wiary (381 r.)

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywi-
ciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z 
Ojcem i Synem zarówno jest czczony i wespół
wielbiony; który mówił przez proroków.



Nicejsko-konstatynopolitańskie
Wyznanie Wiary (381 r.)

Wierzę w jeden święty, powszechny i 
apostolski Kościół. 

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie 
grzechów. 

I oczekuję zmartwychwstania umarłych 
i żywota w przyszłym wieku. 

Amen. 



Dlaczego Kościół się podzielił?
1. Wyznanie wiary

• Ta zmiana rozgniewała Wschodni Kościół
z dwóch powodów:

1. Podczas Synodów w Efezie i Chalcedonie 
kościoły zachodnie i wschodnie zgodziły 
się by nie dokonywać żadnych zmian w 
wyznaniu wiary. 

2. Wschodni teologowie uważali, że ten 
dodatek podporządkowuje Ducha Świętego
pozostałym dwóm osobom Trójcy. 



Dlaczego Kościół się podzielił?
2. Ekskomunika 

• W 1054 r. nowy biskup Konstantynopolu
odmówił uznania biskupa Rzymu jako 
duchowego Ojca wszystkich Chrześcijan -
„papieża”. 

• Biskup Rzymu wysłał bullę do biskupa 
Konstantynopolu.

• Bulla odcinała wschodnich chrześcijan od 
społeczności z zachodnimi chrześcijanami
na podstawie trzech zarzutów:



Dlaczego Kościół się podzielił?
2. Ekskomunika 

• Wschodni kościół pozwalał kapłanom
wstępować w związek małżeński. (prawda)

• Wschodni kościół ponownie chrzcił ludzi z 
zachodniego kościoła, którzy chcieli 
dołączyć do wschodniego. (czasami 
prawda) 

• Wschodni kościół usunął jedno słowo z
nicejskiego wyznania. (nie prawda)



Dlaczego Kościół się podzielił?
3. Wyprawy Krzyżowe 

Powodem krucjat było to,
że niektórzy muzułmanie
(Turcy Seldżucy) kontrolowali 
Palestyną i poprzez wysokie 
podatki utrudniali pielgrzymom
ukończyć ich pielgrzymkę w 
Jerozolimie.



Dlaczego Kościół się podzielił?
3. Wyprawy Krzyżowe 

W 1095 r. Urban II biskup Rzymu wezwał do 
stworzenia militarnej krucjaty mającej na celu 
uwolnienie Palestyny od muzułman.  W swojej 
bulli wzywał do walki z Islamem, ogłosił
odpust zupełny oraz zapewniał, że 
krzyżowcom darowane będą wszystkie 
grzechy przeszłe jak i przyszłe.

(chodzi tu o darowanie grzechu, który popełniali mordując ludzi)



Dlaczego Kościół się podzielił?
3. Wyprawy Krzyżowe 

„Wszystkim idącym tam w 
wypadku ich zgonu na lądzie 
czy morzu lub w boju z poga-
nami, od tej chwili odpuszczo-
ne będą grzechy. To  przyrze-
czenie idącym daję ja jako
upoważniony przez Boga (...)." 

Urban II



I  Wyprawa Krzyżowa

Prowadzona w latach 1096-1099, głównie 
siłami rycerzy lotaryńskich (w Bizancjum i na 
Bliskim Wschodzie nazywanych „Frankami") 
oraz normańskich.
Zakończona:

- odzyskaniem Palestyny
- zdobyciem Jerozolimy, gdzie wymordowano 
całą miejscową ludność (40 000).
- powstaniem Królestwa Jerozolimskiego. 



Jeruzalem

Damaszek

Cypr

Państwo
Seldżuków

Królestwo
Jerozolimskie

Królestwo Jerozolimskie
w latach 1099-1187

Kalifat
Fatymidów



II  Wyprawa Krzyżowa

Prowadzona w latach 1147-1149, siłami 
króla Francji Ludwika VII i cesarza Niemiec 
Konrada III, zakończona totalną porażką.

Nie utrzymano terenów 
królestwa Jerozolimskiego. 

Kilka lat później Turcy zdobyli
Jerozolimę, co spowodowało…

Saladyn – zdobywca 
Jerozolimy



III  Wyprawa Krzyżowa

Prowadzona w latach 1189-1192, siłami 
cesarza Niemiec Fryderyka I Barbarossy, 
króla Francji Filipa Augusta oraz króla Anglii 
Ryszarda Lwie Serce, która prowadziła 
trzyletnią wojnę okopową pod murami Akki, 
zakończoną jej zdobyciem i podpisaniem 
ugody z sułtanem seldżuckim oraz 
wynegocjowaniem swobodnego dostępu do 
grobu Pańskiego.



IV  Wyprawa Krzyżowa

Prowadzona w latach 1202-1204 mieszany-
mi siłami Wenecji oraz rycerstwa francuskiego 
i niemieckiego, która na skutek manipulacji, 
zamiast pomóc obleganej Akce, zaatakowała 
Konstantynopol (8 kwietnia 1204 r.), doprowa-
dzając do obalenia cesarstwa bizantyjskiego, 
osłabienia chrześcijaństwa wschodniego oraz 
powstania w Konstantynopolu państewka 
nazywanego Cesarstwem Łacińskim.



IV  Wyprawa Krzyżowa

„…na ulicach, w świątyniach słychać
poranionych, zgwałconych, uprowadzonych. 
Muzułmanie byli bardziej miłosierni niż ci 
którzy nosili Chrystusa krzyż na swych 
szatach”.           mieszkaniec Konstantynopola



Dlaczego Kościół się podzielił?
3. Wyprawy Krzyżowe 

Po IV Krucjacie Kościół został

podzielony na dwie części:

1. Rzymsko Katolicyzm

2. Wschodnio Prawosławny

- Ortodoksyjny



Dlaczego Kościół się podzielił?

Rzymsko Katolicyzm
- Katolik znaczy „powszechny”
- nazwa Rzymsko Katolik zakłada, że biskup 
Rzymu jest duchowym ojcem chrześcijan. 

Wschodnio Prawosławny
- Ortodoks znaczy „właściwie wielbiący”
- nazwa Wschodni Prawosławny
zakłada, że wschodnie kościoły są jedynymi, 
które właściwie wielbią Boga.



Krucjata dziecięca

Prowadzona w 1212 r. przez 
grupę kaznodziejów ludowych 
pod wpływem poglądów, że błędy 
dorosłych mogą naprawić
niewinne dzieci . Zgromadziła ona 
kilkadziesiąt tysięcy dzieci, które 
zostały załadowane na okręty. 
Większość dzieci zginęła z głodu, 
reszta została wysadzona na 
Cyprze lub sprzedana w niewolę
Turkom Seldźuckim.



V  Wyprawa Krzyżowa

Prowadzona w latach 1217-1221 do Egiptu 
siłami króla Węgier Andrzeja II i księcia 
Austrii Leopolda VI, przy poparciu Wenecji, 
która skończyła się całkowitym fiaskiem.



VI  Wyprawa Krzyżowa

Podjęta w latach 1248-1250 
przez króla Francji Ludwika IX 
na wieść o zdobyciu Jerozolimy 
przez Kwarezmieńczyków w 
1244 r. Nieudana próba 
opanowania Egiptu.



VII  Wyprawa Krzyżowa

Również podjęta przez Ludwika IX, którego 
wspierał Karol Andegaweński. Tym razem 
lądował w Tunisie (1270 r.), licząc na pomoc 
tamtejszego sułtana. Oczekiwania jego się
jednak nie spełniły, a sam król padł ofiarą
epidemii dżumy. Po jego śmierci jego armia 
powróciła do Europy.




