
Potrzeba zmian
1300 - 1517

Sześć symptomów 
wskazujących na 

konieczność zmian 



1. Zepsucie w Kościele
„(...) każdy ksiądz, od najmniejszego do największego, roz-
pustą grzeszy i hołduje nie tylko naturalnej rozkoszy, ale i 
sodomskiej, nie znając hamulca, wyrzutów sumienia i wstydu. 
Dzięki przemożnemu wpływowi nierządnic i młodzieniaszków 
nie lada rzeczy można było w Rzymie uzyskać. Obaczył
także, że wszyscy są żarłokami i pijanicami, że na kształt 
dzikich zwierząt jeno brzuchom swoim służą, nie mówiąc już
o rozpuście. Jeszcze baczniej się im przyjrzawszy, poznał, że 
są skąpi i tak na grosz chciwi, że nie wstydzą się kupczyć
wszystkim, poczynając od krwi ludzkiej, nawet chrześcijań-
skiej, a kończąc na rzeczach świętych, odpustach i benefi-
cjach.“ Boccaccio, Dekameron



1. Zepsucie w Kościele

Na świętego ojca

„Świętym cię zwać nie mogę,
ojcem się nie wstydzę,
Kiedy wielki kapłanie,
syny twoje widzę.“

Jan Kochanowski 



2. Sobór w Konstancji 

• Potępił i skazał na śmierć
Jana Husa pomimo „listu
żelaznego” gwarantujące-
go bezpieczeństwo.

• Potępił Wyclifa, jego kości
wykopano i spalono.

• Zakończył wielką schizmę w Kościele
i wybrał jednego papieża.  



• W 1337 r. król Anglii 

rości sobie prawo do

tronu Francji.

• Dochodzi do wojny 

pomiędzy Anglią i Francją, która trwa 116 lat.

3. Wojna stuletnia



3. Wojna stuletnia

• Najbardziej znanym „rycerzem”
była Joanna d’Arc, która uwa-
żała, że Bóg jest po stronie 
Francji.

• W 1430 r. złapana przez Angli-
ków i oskarżona o herezję, a 
następnie spalona na stosie. 



4. Epidemia Dżumy
Czarna śmierć

• Ogniskiem zakażenia były okręty 
z Morza Czarnego. Szczury z tych 
okrętów rozbiegły się po mieście 
Messyna, roznosząc dżumę.

• W latach 1347-1352 zginęła 1/3 
ludności Europy. 

• Dżumę uważano za karę Bożą za 
rozwiązłe życie kleru. 



5. Polowanie na Czarownice

W 1484 r. papież Innocenty VIII w bulli ogłosił:
„wiele osób zapominając o zbawieniu duszy i 
wierze katolickiej , zadaje się z demonami (...) 
skutkiem czego niszczeją i giną nowo narodzone 
dzieci i zwierzęta, płody pól (…), odbierają
mężczyznom zdolność płodzenia, a kobietom 
poczęcia.”



5. Polowanie na Czarownice

• Od tego momentu wszelkie zarazy, choroby, 
a nawet niepogody przypisywano działa-
niom „córek diabła”. 

• „Młot na czarownice” – podręcznik dla 
kątów w zakresie stosowania wobec kobiet 
najokrutniejszych udręk. 

• Sądy znały 5 prób na „wypróbowanie 
czarownicy”: próba łez, próba szpilkowa, 
próba ognia, próba wodna i próba wagowa. 



6. Renesans 

Kluczowe wydarzenia:

1. W 1453 r. nastąpił upadek 
Konstantynopola na rzecz
Imperium Osmańskiego
oraz koniec Wschodniego
Imperium Rzymskiego.  

NIEMCY

Konstantynopol

ITALIA

Rzym



6. Renesans

2. W 1455 r. Jan Gutenberg

jako pierwszy stworzył

przemysłową metodę druku 

(przy użyciu ruchomej 

czcionki). 



6. Renesans

Kluczowe kierunki:

1. Powrót do literatury klasycznej.

2. Nacisk na odrodzenie sztuk

i nauk antycznych.

3. Przejście ze scholastyki do humanizmu.



6. Renesans

Kluczowa osoba: 
Erazm z Rotterdamu
1. Holenderski filozof i pedagog. 
2. Propagator kultury antycznej.
3. W 1516 opracował pierwsze 

greckie wydanie Nowego 
Testamentu.

4. Krytykował zepsucie Kościoła.  


