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Co to jest  redniowiecze

Termin " redniowiecze", jakim zazwyczaj okre la si  znaczn  cz  historii ludzko ci, ma
kilkuwiekow  tradycj . Pojawi  si  w pismach humanistów XV i XVI w., którzy  nawi zuj c do
staro ytno ci  pragn li odci  w asn  epok  od poprzedzaj cych j  wieków, traktowanych
niech tnie, jako czasy przej ciowego upadku kultury. St d mi dzy staro ytno ci , zamkni
upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego i cywilizacji antycznej, a epok  "nowo ytn ", która
mia a by  "odrodzeniem" idea ów antyku, k adli okres przej ciowy, po redni, medium aevum.
Termin ten utrwali  si  szczególnie w XVII w. dzi ki wprowadzeniu humanistycznej periodyzacji
do podr czników historii, zw aszcza kompendiów profesora uniwersytetu w Halle Krzysztofa
Kellera (Cellariusa), i od tych czasów do dzi  jest w nauce powszechnie u ywany.

Epoka oznaczona tym terminem mia a pewne charakterystyczne cechy, zarówno gospodarcze, jak
polityczne i kulturalne. Dzi  jednak dostrzegamy braki tej humanistycznej periodyzacji, która
powsta a w Europie i odnosi si  zasadniczo tylko do tego kontynentu, a dla periodyzacji historii
Azji czy Afryki jest cz sto nieprzydatna.

Nauka marksistowska, zw aszcza w Zwi zku Radzieckim, stara a si  uzasadni  wydzielenie tej
epoki historii ludzko ci, uto samiaj c  redniowiecze z okresem trwania formacji
spo ecznoekonomicznej, zwanej feudalizmem. Ale tylko pocz tek "wieków  rednich" da si  w
grubszych zarysach uto sami  z pocz tkiem feudalizmu i to tylko dla Europy Zachodniej. Upadek
feudalizmu nie nast pi  jednocze nie nawet na tym obszarze. Kiedy w Niderlandach rewolucja
bur uazyjna zwyci a ju  w XVI w., to dla Anglii dat  prze omow  by a dopiero po owa XVII
w., dla Francji rok 1789, a kraje Europy  rodkowej i Wschodniej tkwi y w feudalizmie jeszcze
przez znaczn  cz  wieku XIX. Rozci gni cie tego schematu na kraje pozaeuropejskie
powodowa oby dalsze trudno ci: dla niektórych krajów (np. Etiopia, Arabia Saudyjska)
redniowiecze w takim rozumieniu jeszcze si  nie sko czy o.

Niniejsza ksi ka usi uje wyj  poza dotychczasowy schemat podr cznika, obejmuj c nie tylko
Europ , ale tak e inne kontynenty, których dzieje toczy y si  odr bnymi drogami. Ich znajomo
staje si  dla nas w XX w. coraz bardziej niczb dna, w zwi zku z integracj wiata i wzrostem
oddzia ywania spraw pozornie odleg ych w czasie i przestrzeni na losy wspó czesnej ludzko ci i
poszczególnych jej cz onów.
Autor nie ma jednak zamiaru potraktowa  jednakowo tego wszystkiego, co dzia o si  na  wiecie w
obj tym ksi  okresie chronologicznym. O tym, Co z przesz ci jest istotne dla zrozumienia
dnia dzisiejszego, decyduj  potrzeby i zainteresowania cz owieka wieku XX,  yj cego w
konkretnym kraju: st d te  histori  powszechn  musimy ujmowa  z punktu widzenia naszej
europejskiej i polskiej tera niejszo ci. Ka da epoka rozumie inaczej histori , a mamy nadziej ,  e
ka da kolejna epoka pojmuje j  lepiej i g biej. Aby znale  w historii genealogi  tera niejszo ci,
musimy bardziej szczegó owo przyjrze  si  tej cywilizacji, której jeste my wytworem a wi c
cywilizacji europejskiej po wi cimy szczególn  uwag , zwracaj c cz sto wzrok równie  ku jej

siadom, z którymi  czy y j  codzienne kontakty pokojowe i wojenne, pozwalaj ce na wzajemne
przenikanie si  wp ywów. Szczególnie kultura arabska, wyp ywaj ca zreszt  z tych samych  róde
cywilizacyjnych, odegra a donios  rol  w kszta towaniu naszej cywilizacji. Trzeba to podkre li
wbrew wszelkim odmiennym sondom i nieporozumieniom, si gaj cym swymi tradycjami bodaj a
wojen krzy owych. Kraje kultury arabskiej pe ni y zreszt  rol  po rednika, przekazuj c Europie
zdobycze cywilizacji azjatyckich.
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Granice chronologiczne i cechy charakterystyczne epoki

Przyjmujemy tutaj tradycyjne granice  redniowiecza: z jednej strony traktujemy jako punkt
graniczny katastrofy znamionuj ce upadek jedno ci cywilizacji  ródziemnomorskiej
upostaciowanej w antycznym Imperium Romanum, z drugiej rozszerzenie znanego  wiata w
wyniku wielkich odkry  geograficznych, (których opis pozostawiamy ju  historii nowo ytnej). O
daty szczegó owe nie kruszymy kopii, do  szeroko przedstawiaj c dzieje pó nego Cesarstwa
Rzymskiego, szczególnie okres w drówek ludów, a za koniec  redniowiecza przyjmujemy drug
po ow  XV w., si gaj c jednak tu i ówdzie do XVI, je eli temat tego wymaga.
Charakterystyczn  cech  przedstawionej tu epoki s  spo ecznoekonomiczne podstawy istnienia
wi kszo ci ówczesnych spo ecze stw, które nazywamy feudalnymi. Termin feudalizm, u ywany
pierwotnie dla okre lenia publicznoprawnej struktury niektórych krajów zachodniej Europy, zosta
rozszerzony przez ekonomistów i oznacza dzi  system w asno ci podstawowego wówczas  rodka
produkcji ziemi, w którym bezpo redni wytwórca ch op, rozporz dza  tylko w asno ci  u ytkow ,
mniej lub bardziej trwa , w asno  za  wy szego stopnia nale a do pana feudalnego lub te  do
hierarchicznie od siebie zale nych kilku panów czy instytucji feudalnych. Wskutek braku pe nej

asno ci ziemi, bezpo redni wytwórca musia  za jej korzystanie uiszcza  rent  feudaln  w
roboci nie, naturze lub pieni dzu; ta zale no  ekonomiczna poci ga a za sob  cz sto zale no
osobist .

Drug  cech  charakterystyczn redniowiecza jest s aby stosunkowo rozwój gospodarki
towarowopieni nej i rozbicie  wiata na wiele ma ych regionów gospodarczych prawie
autonomicznych i kontaktuj cych si  ze sob  tylko w niewielkim zakresie.
W sferze ideologicznej charakter epoki okre la przewaga  wiatopogl dów religijnych i  cieranie si
trzech wielkich doktryn: buddyzmu, chrze cija stwa i islamu. Tu jednak ko cz  si  wspólne cechy
tego okresu na wszystkich terenach Starego  wiata. Rozwój poszczególnych cywilizacji odbywa
si  wed ug odr bnych praw, wyp ywaj cych zreszt  z najogólniejszych praw rozwoju feudalizmu.
Wielkie cywilizacje  redniowiecza to  zaczynaj c od spraw najbli ej nas interesuj cych  przede
wszystkim dzieci antycznej cywilizacji  ródziemnomorskiej. S  to: cywilizacja chrze cija ska,
która uleg a rozpadowi na dwa kr gi: zachodni   aci ski i wschodni  grecki, oraz cywilizacja
islamu, nosz ca szat  arabsk . Dwie pierwsze ogarn y ca y kontynent europejski, tocz c na jego
kra cach i na pobliskich terenach Azji i Afryki walk  z kr giem muzu ma skim. Islam si ga  dalej:
w g b Afryki, po Zanzibar i Niger, w g b Azji  po Kaszgar i Ganges. Tam zetkn  si  z prastarymi
cywilizacjami  chi sk  i indyjsk , które w okresie ekspansji buddyzmu wspó y ze sob  bli ej ni
przedtem i rywalizowa y na terenach Tybetu, Indonczji i Indochin.
Plag  wielkich cywilizacji, wyst puj  w ci gu ca ego  redniowiecza, by y ludy koczownicze,
zamieszkuj ce ogromne przestrzenie stepów euroazjatyckich od Dunaju po Amur. Ich najazdy
powodowa y liczne katastrofy, cz sto nast powa y po nich okresy upadku i regresji. Przy
negatywnej ocenie ich dzia alno ci nie mo na jednak zlekcewa  roli tych ludów w przenoszeniu
zdobyczy poszczególnych kr gów cywilizacyjnych, a doceni  trzeba równie  ich w asne
udoskonalenia w zakresie sztuki wojennej.

Kilka s ów o charakterze i uk adzie ksi ki. W my l za  Wydawnictwa mia a ona spe ni  kilka
celów, nie atwych do pogodzenia. Mia a by  kompendium,  ale niepozbawionym my li
syntetycznej; mia a by  obrazem procesów dziejowych,  ale zarazem ksi , gdzie szybko mo na
znale  poszukiwan  wiadomo  szczegó ow . Przeznaczono j  w zasadzie dla nauczyciela  dla
nauczyciela, który chce wyj  poza podr cznik s cy jego uczniom  czasem po to, aby ukaza  im
pe niej niektóre problemy historyczne, czasem, aby samemu lepiej zrozumie  taki a nie inny
przebieg wypadków.
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St d ksi ka do pewnego stopnia pe ni  ma równie  rol  encyklopedii. Rozbicie rozdzia ów na
niewielkie odcinki tematyczne z w asnymi tytu ami, cz ste odsy acze do innych rozdzia ów maj

atwi  szybkie odszukanie wiadomo ci na konkretny temat.  atwa do uzyskania literatura, której
spis znajdzie Czytelnik na ko cu ksi ki, pozwoli na dalsze poszukiwania. Wykazy panuj cych
wa niejszych pa stw, mapy i tablice genealogiczne, u atwi  orientacj  chronologiczn  w zawi ej
historii politycznej tego okresu. Materia  ilustracyjny jest integraln  cz ci  tekstu, ma go
uzupe nia  i wyja nia .
Ksi ka nie ma przypisów bibliograficznych, nie cytuje si  te  w tek cie poszczególnych prac, z
których korzysta  autor. Niew tpliwie zubo a to Czytelnika, niewprowadzonego w tok sporów i
dyskusji, tocz cych si  wokó  niektórych zagadnie .

Pewne sprawy sporne jednak wyst pi y: ubra  je w nazwiska historyków, reprczentuj cych te lub
inne pogl dy  znaczy oby dokona  selekcji w ród wielkich nazwisk przesz ci i tera niejszo ci,
selekcji w podr czniku niczwykle trudnej. Po namy le zrczygnowa , wi c autor w ogóle z
cytowania nazwisk. Zawodowi historycy, do których trafi ksi ka, i tak  atwo odgadn , czyje
pogl dy autor podziela i komu zawdzi cza te lub inne my li, to lub inne zestawienie faktów.
Na zako czenie pragn bym wyrazi  wdzi czno  osobom, które s y mi  yczliw  rad  i
pomoc  w czasie pisania ksi ki i przygotowania jej do druku. W pierwszym rz dzie chc
podzi kowa  recenzentom ksi ki, profesorom Karolowi Górskiemu i Marianowi Ma owistowi,
których  yczliwe uwagi wiele mi pomog y przy nadaniu ksi ce ostatecznego kszta tu.
Wdzi czno  moja nale y si  równie  moim kolegom, którzy przeczytali poszczególne rozdzia y i
pomagali poprawi  ich niedoci gni cia: prof. drowi Henrykowi Samsonowiczowi, doc. drowi
Bronis awowi Geremkowi, mgr El biecie Puchalskiej oraz mgrowi Andrzejowi Dulewiczowi,
który ponadto jest autorem projektu tablic do dziejów architektury, za czonych do ksi ki.
Sk adam równie  podzi kowania mgrowi Józefowi Dancygierowi za wydatn  pomoc przy
opracowaniu skorowidzów. Wreszcie  yczliwo  pracowników Wydawnictwa by a mi w pracy
wielk  pomoc .

I.  WIAT ANTYCZNY W DOBIE ROZK ADU

1. Legenda Imperium Romanum

Od czasu humanistów XV w., z uwielbieniem odkrywaj cych pozosta ci zamierzch ego  wiata
antyku, utrwali  si  w wyobra eniach wykszta conych warstw spo ecze stw europejskich
wyidealizowany obraz tej epoki, utrwalony przez wielowiekow  dzia alno  uczonych, pisarzy i
artystów, poszukuj cych w staro ytno ci idea ów, których realizacji nie oczekiwali ju  od
wspó czesnych. W tym obrazie, b cym mimowolnym odbiciem t sknoty ludzko ci do "z otego
wieku", który podobno niegdy  istnia , szczególn  rol  odgrywa  okres Cesarstwa Rzymskiego w
pierwszych stuleciach naszej ery, kiedy to  rzekomo  dobrzy cesarzefilozofowie strzegli szcz cia
swych poddanych i niczm conego spokoju (pax Romana), statki i karawany kupieckie kr y
spokojnie po morzach i po wspania ych drogach, miasta, od Rzymu poczynaj c, a na ma ych
galijskich mie cinach ko cz c, wznosi y wspania e budowle, wszystko za  to dzia o si  pod opiek
prawa rzymskiego  najwspanialszej kodyfikacji wszystkich czasów.
Wkrótce potem nast pi a katastrofa, pogr aj ca  wiat w "ciemno ciach  redniowiecza". Do dnia
dzisiejszego liczni wielbiciele antyku nie mog  si  pogodzi  z faktem,  e w podziwianym gmachu
kry y si  jakie  wady konstrukcyjne. Nie widz c tych wad lub lekcewa c ich rol , oskar aj  o
"zamordowanie" Imperium Rzymskiego po kolei: barbarzy skich Germanów, dzikich Hunów,
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podst pny i zagadkowy Wschód i jego emanacj   chrze cija stwo. Inni fatalistycznie doszukuj  si
tu biologicznych objawów "starzenia si " kolejnych cywilizacji i  jak ongi  Rzymianie  biadaj  nad
degeneracj  i "zniewie cieniem" twórców cywilizacji antycznej. Nie trzeba dodawa , ile w tych
wszystkich teoriach aktualizacji politycznej, ile doszukiwania si  w tpliwyeh analogii do
wspó czesno ci. Z pewn  przesad  mo na by stwierdzi ,  e ka dy wspó czesny polityk posiada
sw  w asn teori  przyczyn upadku  wiata staro ytnego.
Dla znalczienia w ciwych przyczyn tego prze omowego zjawiska trzeba by o zmodyfikowa
idealny obraz antyku, dopiero co przez nas naszkicowany. Niczaprzeczaln  zaslug  ma tutaj Marks
i jego nast pcy, uparcie wskazuj cy drug  stron  tego obrazu  antyczne niewolnictwo, stanowi ce
podstaw  dobrobytu greckich i rzymskich klas panuj cych.

Rozwój bada  nad histori  gospodarcz  staro ytno ci, nad struktur  w asno ci ziemskiej, nad
rzemios em ukaza  jak prymitywne by y podstawy techniczne i orga nizacyjne ekonomiki
antycznej, jak bardzo niczdrowa by a struktura spo eczna Im perium Rzymskiegoju  w dobiejego
najwi kszej  wietno ci.

2. Latyfundia i ich wp yw na  ycie gospodarcze i spo eczne

Cech  charakterystyczn  rozwoju antycznego rolnictwa by a walka mi dzy wci  jeszcze
dominuj cymi drobnymi gospodarstwami ch opskimi a rosn  wielk  w asno ci  (latyfundia).

wietno  Grecji klasycznej, pot ga Rzymu republika skiego, opiera y si  na drobnotowarowej
gospodarce wiejskiej. Jednak e rozwój spo ecze stwa nieub aganie dzia  na zgub  tej gospodarki:
powstawanie wielotysi cznych, a czasem i milionowych miast zmusza o do organizacji produkcji
zbo owej na wielk  skal , a produkcja taka mog a si  rozwija  tylko w wielkich dobrach
ziemskich. U progu naszej ery latyfundia opiera y si  na pracy niewolniczej  taniej, gdy  wojny
Rzymu dostarcza y masowo niewolniczej si y roboczej na rynki imperium, ale prowadz cej do
kolosalnego marnotrawstwa si  i  rodków. "Latyfundia zgubi y Itali "biada  ju  Pliniusz Starszy w
I w. n.e., wskazuj c na ruin  drobnych ch opów, nie mog cych wytrzyma  konkurencji pot nych

siadów. W okresie cesarstwa w Italii, Afryce, Galii kolejno zaczyna a dominowa  wielka
asno . Nie tworzy a ona pocz tkowo zwartych obszarów; dla ochrony przed kl skami

ywio owymi i nieurodzajami w ciciele woleli rozporz dza  gospodarstwami porozrzucanymi na
ró nych terenach i po wi conymi ró nym kulturom rolnym.
Rodzajem latyfundiów by y równie  posiad ci pa stwowe i osobiste cesarzy (obie te kategorie
coraz bardziej zlewa y si  w ca ). W niewielkiej tylko cz ci zarz dzane by y one bezpo rednio
przez cesarsk  administracj ; wi kszo  ich znajdowa a si  w r kach wielkich dzier awców  tzw.
konduktorów.
Starania cesarzy, pocz wszy od Oktawiana Augusta, maj ee na celu ochron  drobnej i  redniej

asno ci ziemskiej, tworzenie nowych gospodarstw, rozdzielanych mi dzy weteranów, nie
powstrzyma y upadku tych form gospodarki.
Szczególn  trosk  otaczali cesarze w pierwszych wiekach naszej ery  redni  w asno  ziemsk ,
gospodarstwa o rozmiarach nie przekraczaj cych kilkudziesi ciu jutera*, zatrudniaj ce
kilkudziesi ciu niewolników. W ciciele tych gospodarstw, zwi zani z miastami
prowincjonalnymi, w których zazwyczaj mieszkali, stanowili warstw , podtrzymuj  rzymski
porz dek w prowincjach. Ta warstwa, szybko si  romanizuj ca lub hellenizuj ca, piastowa a
zwykle urz dy dekurionów, cz onków lokalnej rady i pe ni a funkcje administracyjnos dowe w
sieci okr gów miejskich (civitates). Ale i ona niebawem odczu a na sobie ci ar rozrastania si
latyfundiów. System gospodarowania w latyfundiach przy pomocy skoszarowanych niewolników
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by  na d sz  met  nie do utrzymania i musia  si  zmieni , kiedy z okresem wielkich podbojów
sko czy  si  dop yw tanich niewolników. Traktowanie niewolników uleg o poprawie, liczba
niewolników wychowanych w obr bie latyfundiów (tzw. vernae) zacz a przerasta  liczb
zakupywanych.

Ju erurn  rzymska miara powierzchni (ok. 2518 m2); obszar, który mo na by o zaora  w ci gu
dnia par  wo ów.

Obok tego systemu eksploatacji, krytykowanego przez wspó czesnych, w I w. n.e. pojawi  si  w
Italii, a niebawem (lub nawet jednocze nie) w prowincjach, nowy system, poci gaj cy za sob
donios e przemiany spo eczne. Ruina ch opów z jednej strony, a brak si y roboczej w latyfundiach
z drugiej, wp yn y na powstanie kolonatu. Kolonami nazywano ludzi wolnych, którzy dzier awili
od wielkich w cicieli wydzielone z ich w ci gospodarstwa, oddaj c za ich u ytkowanie czynsz
w naturze i pieni dzu. Trudno ci z uiszczaniem tego czynszu powodowa y powszechnie coraz
wi ksze zad enie kolonów wobec w cicieli ziemskich, co prowadzi o do wzrostu uzale nienia
ich od wierzycieli: mimo formalnej wolno ci osobistej, coraz wyra niej popadali oni w
podda stwo. Od III w. szeregi kolonów zwi ksza y si  o wolnych ch opów, s siaduj cych z
latyfundiami. Chronili si  oni przed poborcami podatkowymi b  szukali opieki przed gwa tami,
cz stymi w okresie zupe nego rozprz enia cesarstwa, oddaj c si  w opiek  mo nych (tzw.
patrocinium). Przekazywali oni panom sw  ziemi , któr  otrzymywali nast pnie na prawach
kolonów, b  te  zobowi zywali si  do p acenia danin i pe nienia robocizn, co w praktyce
oznacza o to samo.
Na zachodnich terenach imperium rozwój latyfundiów poszed  w ci gu IIIV w. w kierunku
tworzenia wielkich kompleksów dóbr, przewy szaj cych cz sto rozmiarami jednostki
administracyjne  civitates. Z biegiem czasu w ciciele tych dóbr, nale cy z regu y do stanu
senatorskiego, uzyskiwali od senatu, a potem od cesarza wy czenie ich z administracji
municypalnej, z powszechnego s downictwa i systemu podatkowego. Przy pomocy licznych

asnych funkcjonariuszy s dzili swych kolonów, pobierali od nich podatki na rzecz pa stwa,
wyznaczali rekrutów do armii. W ten sposób ju  od III w. z wolna rozszerza  si  system zale no ci
osobistej ch opów od w cicieli ziemi, któr  uprawiali  system, prowadz cy do rozerwania
bezpo rednich stosunków mi dzy w adz  pa stwow  a podstawow  mas  ludno ci.
Pa stwo nie zdoby o si  na konsekwentn  walk  z t  tendencj . Wydaj c liczne edykty przeciwko
uzale nianiu wolnej ludno ci przez system patrociniów cesarze, sk onieni dora nymi u atwieniami,
jakie przynios o pa stwu przeniesienie wybierania podatków i wyznaczania rekruta na w cicieli
latyfundiów, zabronili kolonom opuszczania swych gospodarstw bez zgody pana, przywi zuj c ich
przez to do ziemi (konstytucja Konstantyna Wielkiego, 332). Ten system stanowi  w  wiecie
staro ytnym zal ek nowego ustroju feudalnego, który drog  powolnej ewolucji zast powa  starsze
systemy gospodarczospo eczne.
Wzrastaj ce brzemi  podatków, koniecznych do utrzymania monstrualnie si  rozrastaj cej
biurokracji cesarskiej, dworu i armii, obci o wolnych ch opów i kolonów do granic mo liwo ci.
Stan senatorski natomiast, mimo reform Dioklecjana i jego nast pców d cych do
sprawiedliwszego roz enia podatków, potrafi  uzyska  w tej dziedzinie liczne ulgi i zwolnienia;
im bardziej ros a liczba zwolnionych latyfundystów, tym bardziej obci one by y klasy ludno ci
pozbawione tych przywilejów, w pierwszym rz dzie dekurionowie odpowiedzialni za
funkcjonowanie municypiów, a zarazem za odprowadzanie do skarbu cesarskiego podatków
na onych na ka  civitas. Ucieczka dekurionów z piastowanych ongi  zaszczytnych urz dów
municypalnych spowodowa a dziedziczne przywi zanie ich do tych funkcji.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Gospodarka latyfundialna prowadzi a do wyobcowywania znacznych obszarów z sieci gospodarki
towarowej. Latyfundy ci d yli do samowystarczalno ci swych dóbr; wokó  swych rczydencji
skupiali rzemie lników ró nych kategorii, uniczale niaj c si  od kontaktów z rynkiem miejskim.
Jedyne ich zakupy stanowi y odt d przedmioty zbytku, sprowadzane b  z miast Wschodu
(Antiochia, Aleksandria), b  z zagranicy (pachnid a arabskie, jedwab chi ski itp.).
W wyniku tego procesu kurczy y si  mo liwo ci produkcyjne miast, ubo eli rzemie lnicy i kupcy,
obci ani mimo to rosn cymi podatkami. Rozpocz  si  proces ich ucieczki z miast, znowu
hamowany przez pa stwo represyjnymi zarz dzeniami. Kolegia rzemie lnicze i kupieckie, które
by y dawniej dobrowolnymi stowarzyszeniami, sta y si  obecnie przymusowymi organizacjami
zawodowymi, odpowiedzialnymi za swych cz onków. Ustanowiono dziedziczno  zawodu; syn
rzemie lnika musia  pracowa  w rzemio le ojcowskim.

3. Zró nicowanie gospodarcze Imperium Rzymskiego: Zachód

Naszkicowany tu obraz nie odnosi si  w równej mierze do ca ego obszaru ogromnego pa stwa.
Upadek gospodarczy dotkn  w wi kszym stopniu  aci ski Zachód ni  zhellenizowany Wschód. Na
Zachodzie najbardziej zrujnowana by a Italia, wyludniaj cy si  mimo wszelkich prób
przeciwdzia ania teren latyfundiów, z zanikaj cym rolnictwem, z wielkim (cho  malej cym co do
liczby mieszka ców) paso ytniczym Rzymem oraz zajmuj cymi jego miejsce nowymi
rczydencjami cesarskimi z IV i V w.
 Mediolanem i Rawenn . Zewn trzna  wietno  tych miastpaso ytów, w których powstawa y
wci  nowe pa ace i  wi tynie, w których skupia y si  tysi ce funkcjonariuszy i urz dników, a
tak e masy plebsu  yj cego z darowizn cesarskich, by a wynikiem  ci gania  rodków z innych,
bardziej gospodarczo  ywotnych obszarów. Ca a Italia, do czasów Dioklecjana w ogóle zwolniona
od podatków, a potem ciesz ca si  znacznymi ulgami, zdana by a na dowóz zbo a z Afryki. Ka dy
bunt tamtejszych wielkorz dców i wstrzymanie transportów zbo a wywo ywa y glód w Rzymie i
Italii. St d opanowanie Afryki przez Wandalów i sta e zagro enie dowozu zbo a na Pó wysep
Apeni ski sta o si  wst pem do katastrofy zachodniego cesarstwa.
Rzymska Afryka, a w ciwie wschodnia jej cz  (dzisiejsza Tunczja), spichlerz Italii, posiada a
najlepiej na Zachodzie rozwini te rolnictwo. Latyfundia tamtejsze, nastawione na intensywn
gospodark  zbo ow , tylko cz ciowo zosta y podzielone na gospodarstwa kolonów. Znaczne ich
obszary pozosta y pod bezpo rednim nadzorem w cicieli, prowadz cych gospodark  na w asny
rachunek przy pomocy sta ej (nielicznej) niewolnej czeladzi oraz sczonowych robotników
najemnych, zwanych circumcelliones. Robotnicy ci,  yj cy w skrajnej n dzy, byli motorem
licznych powsta  przeciw latyfundystom i administracji rzymskiej, przybieraj cych nierzadko has a
religijne. Powstania wspomagane by y przez niepokoj cych granice po udniowe koczowniczych
Berberów.
Jednostronno  rozwoju gospodarczego Afryki spowodowa a bardzo s aby rozwój tamtejszych
miast, stanowi cych raczej rczydencje mo nych ni  o rodki rzemie lnicze. Potrzeby w zakresie
rzemios a zaspokaja  import.
Tereny Galii i Hiszpanii nie zna y gospodarki latyfundialnej typu niewolniczego na wi ksz  skal .
Równie  gospodarka towarowa nie by a tam specjalnie rozwini ta, a poszczególne strefy ró ni y
si  od siebie powa nie stopniem rozwoju gospodarczego. Najlepiej rozwija y si  tereny nad
Morzem  ródziemnym, gdzie istnia y takie o rodki jak Arelate (Arles), Nemausus (Nimes), Narbo
(Narbonne), Tolosa (Tuluza), Tarraco (Tarragona) itd., oraz obszary nadre skie, o ywione
gospodarczo od czasu, kiedy w okresie niebezpiecze stwa germa skiego w IV w. miejscowe

rodki korzysta y ze skupienia powa ych si  wojskowych oraz z umieszczenia w Trewirze
rczydencji stale czuwaj cych nad granic  cesarzy. Galia i Hiszpania by y krajami, gdzie latyfundia
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rozszerza y si  kosztem drobnych rolników, obracanych w kolonów. Proces ten trwa  w IV w. i
powodowa  liczne powstania udr czonych ch opów, tzw. bagaudów.
Niektóre tereny (Armoryka, pó nocnozachodnia Hiszpania) pozostawa y jeszcze na niskim stopniu
rozwoju spo ecznego. Rzymianie sprawowali tam zwierzchnictwo nad miejscowymi plemionami
celtyckimi i baskijskimi, przechodz cymi dopiero do stadium spo ecze stwa klasowego. Równie
w Brytanii cywilizacja rzymska bardzo s abo dotkn a tamtejsze plemiona, które nie uleg y
romanizacji i bra y niewielki udzia  w  yciu gospodarczym cesarstwa.

4. Zró nicowanie gospodarcze Imperium Rzymskiego: Wschód

Umieszczenie przez Oktawiana centrum uniwersalnego pa stwa na Zachodzie tylko przez pewien
czas sztucznie przesuwa ojego punkt ci ko ci, albowiem g ówne ogniska gospodarcze znajdowa y
si  nad wschodni  cz ci  Morza  ródziemnego. Egipt i Syria od czasów hellenistycznych
nieprzerwanie przodowa y w  yciu gospodarczym. Antiochia i Aleksandria by y najwi kszymi
miastami imperium  i to miastami o zdecydowanym obliczu ekonomicznym, z masow  produkcj
rzemie lnicz , z kontaktami handlowymi, si gaj cymi od Galii po Indie. Obok nich rozwija y si
inne miasta  Edessa, Cczarea Palesty ska, Nikomedia w Bitynii, Efcz, Nicea. We wschodniej
cz ci cesarstwa latyfundia nie obj y tak olbrzymich zwartych obszarów,ani te  nie rozbi y
ca kowicie organizacji municypalnych. Ca kowity upadek ogarn  tylko w ciw  Grecj .
Natomiast pó nocne cz ci Pó wyspu Ba ka skiego, romanizuj ce si  i hellenizuj ce dopiero w III
w., stanowi y jeszcze tereny o przewadze drobnych gospodarstw: one te  dostarcza y w
krytycznych okresach III/IV w. kontyngentów doskona ych  nierzy, a tak e dowódców  "cesarzy

nierskich", którzy uratowali imperium na skraju przepa ci.
W zwi zku z coraz bardziej widocznym upadkiem Zachodu centrum polityczne równie  przesun
si  musia o na Wschód. Ju  Dioklecjan rczydowa  w Nikomedii. Konstantyn Wielki za  nad
Bosforem, na miejscu dawnej kolonii greckiej Bizancjum  Nowy Rzym, który mia  zast pi  star
stolic  (330). Nowa stolica, dla której ustali a si  nazwa: Konstantynopol, zbudowana zosta a na
wzór i podobie stwo Rzymu, ale od pocz tku zyska  w niej przewag  element grecki. Blisko
ognisk gospodarczych sprawi a te ,  e nowa stolica nie mia a paso ytniczego charakteru starej.
Konstantynopol sta  si , dzi ki doskona emu po eniu na granicy Azji i Europy, o rodkiem
wielkiego handlu, a tak e produkcji rzemie lniczej, zw aszcza za  przedmiotów zbytku.
Ró nice poziomu gospodarczego mi dzy wschodni  a zachodni  cz ci  imperium, a tak e
os abienie powi za  mi dzy nimi sprzyja y d no ci do podzia u politycznego. Ju  od po owy III
w. zdarza o si ,  e okresowo pa stwem rz dzi o dwu cesarzy, z których jeden w ada  wschodni , a
drugi zachodni jego cz ci . Podzia  taki odgrywa  wa  rol  w systemie administracyjnym
wprowadzonym przez Dioklecjana pod koniec III w. i po przej ciowym  czeniu obu cz ci
imperium  w IV stuleciu.
Ostateczny rozdzia  nast pi  w roku 395, kiedy to Teodozjusz Wielki umieraj c przekaza  w adz
swym dwu synom: Honoriuszowi na Zachodzie i Arkadiuszowi na Wschodzie.

5. Przemiany w aparacie pa stwowym i armii

Pa stwo rzymskie  chluba pokole , przedmiot podziwu potomnych  dosz o do zaprzeczenia
samego siebie: przesta o by  respublica, oderwa o si  od spo ecze stwa, a jego interesy sta y si
sprzeczne z interesami poszczególnych warstw spo ecze stwa. Przemiany te zbieg y si  z
najwi kszym triumfem idei równo ci wobec prawa w  wiecie antycznym z udzieleniem
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obywatelstwa rzymskiego wszystkim wolnym mieszka com imperium (212). Walki mi dzy
cesarzami wysuwanymi przez senat i wy anianymi przez armi  doprowadzi y do oddzielenia si
aparatu pa stwowego od oficjalnych organów klasy panuj cej. "Cesarze  nierscy"  cz sto
niskiego pochodzenia  zepchn li senat do roli czystego decorum: usun li cz onków stanu
senatorskiego z armii; w aparacie biurokratycznym wysuwali ludzi pochodz cych ze stanów
rednich, a czasem i z nizin spo ecznych. Nie mogli jednak zapobiec procesowi wrastania tych

"nowych ludzi" w szeregi starej arystokracji: sami przyczyniali si  do tego, coraz bardziej
zwi kszaj c szeregi stanu senatorskiego i mianuj c jego cz onkami swych wiernych urz dników.
W ten sposób jednak, mimo i  w adza pa stwowa broni a w istocie interesów klasowych stanu
senatorskiego, cz onkowie jego znajdowali si  w sta ej opozycji wobec cesarza i jego otoczenia,
wyra anej przede wszystkim w odsuni ciu si  od udzia u w sprawach pa stwowych i we
wzrastaj cym i coraz cia niejszym egoizmie klasowym (sabotowanie zarz dze  cesarskich na
terenie w asnych posiad ci, uchylanie si  od ci arów na rzecz pa stwa itp.).
Podstaw  aparatu pa stwowego po reformach cesarzy iliryjskich (Aureliana i Dioklecjana pod
koniec III w. stanowi a rozbudowana biurokracja i armia, które coraz bardziej ci y na barkach
podatników. Cesarz mia  teoretycznie w adz  absolutn , co podkre lano (nawet w okresie
chrze cija skm) u wi ceniem jego osoby; od czasów Konstantyna Wielkiego cesarze nosili jako
oznak  swej w adzy wzorowany na w adcach perskich diadem  prototyp  redniowiecznych koron
monarszych.
Doko a osoby cesarza skupia a si  rozbudowana administracja centralna (palatium sacrum) z
tysi cami urz dników rozmaitych rang skupionych w ró nych urz dach (officia, scrinia). Na czele
drabiny urz dniczej stali wy si urz dnicy z tytu em komesów lcornites), zajmuj cy si
poszczególnymi resortami administracji i skarbowo ci (np. cornes sacrarum largitionum  zarz dca
skarbu, quaestor sacri palati i szef kancelarii cesarskiej itp. ). Najwy si urz dnicy stanowili
przyboczn  rad  cesarza
consistorium, nazywan  tak, poniewa  w obecno ci w adcy musieli obradowa  na stoj co.
Szczególn  rol  pe nili funkcjonariusze do specjalnych porucze  (tzw. agentes in rebr s), m.in.
nale eli do nich agenci tajnej policji,  ledz cy spiski przeciw osobie panuj cego. Zreszt  ca y ten
aparat by  skorumpowany w wysokim stopniu na wszystkich szczeblach.
Równie  zarz d prowincji uleg  w wyniku reform IV w. powa nym przeobra eniom. Liczba
prowincji uleg a zwi kszeniu  w V w. by o ich oko o 120; Dioklecjan
zgrupowa  w 12 diecczji, na których czele stali wikariusze, Konstantyn Wielki za  stworzy  jeszcze
wi ksze jednostki  prefektury, którymi rz dzili namiestnicy, zwani praefecti praetorio. Zwi kszenie
liczby szczebli administracyjnych pomna o aparat biurokratyczny, a bynaj mniej nie
przyczynia o si  do usprawnienia funkcjonowania administracji, zw aszcza w okresie zam tu
politycznego i najazdów barbarzy skich.
W okresie pó nego cesarstwa ros a tak e i armia rzymska: za czasów Dioklecjana przekroczy a 500
tys.  nierzy. W IV w. dzieli a si  ona na dwa rodzaje wojska: sta e oddzia y, broni ce granic
(limitanei) oraz doborowe wojska przerzucane przez cesarzy na miejsca szczególnie zagro one
(comitatenses, poniewa  wywodzi y si  z oddzia ów wchodz cych w sk ad cesarskie go orszaku
comitatus). Limitanei wywodzili si  w zasadzie z ludno ci prowincji, w których stacjonowali; w
czasie pokoju zajmowali si  upraw  roli lub rzemios em, mieszkali z rodzinami  ich kwalifikacje
wojskowe by y raczej niskie. Natomiast w doborowych oddzia ach comitatenses coraz wi ksz  rol
odgrywali  nierze pochodzenia germa skiego, by pod koniec IV w. osi gn  przewag . W tych
oddzia ach wzrasta a równie  rola kawalerii, wynikaj ca z konieczno ci przystosowania armii do
walki z konnymi koczownikami. Na miejsce zlikwidowanych przez Dioklecjana kohort
pretoria skich rozwin  si  nowy typ gwardii chroni cej osob  cesarza i stolic   tzw. scholae
palatinae  wychowuj cej zarazem kadry ni szych oficerów dla armii.
Armia rekrutowa a si  z tych warstw spo ecze stwa, które nie by y zwolnione od ci kiego
obowi zku s by wojskowej, wi c przede wszystkim z ch opów (wolnych i kolonów). Obowi zek
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dostarczania rekruta przerzucano cz sto na latyfundystów; ci b  wyznaczali pewn  liczb
kolonów ze swych maj tków, b  sk adali za nich okup. Takie wyj cie w adze pa stwowe
uwa y nawet za korzystniejsze: zamiast ch opa, nie umiej cego cz sto w ada  broni , mo na by o
za te pieni dze zyska  dzielnego germa skiego najemnika. Jednak na szersz  skal  by  to
niebezpieczny proceder: w armii rzymskiej coraz mniej by o nie tylko Rzymian, ale i obywateli
rzymskich z prowincji. Zanika a rzymska dyscyplina wojskowa i taktyka, przyjmowa y si
obyczaje germa skie, armia barbaryzowa a si  coraz bardziej.
Niech nierskich cesarzy III i IV w. (poczynaj c ju  od Septymiusza Sewera) do senatu i
praktyczne odsuni cie cz onków stanu senatorskiego od stanowisk oficerskich przyczyni y si  do
demokratyzacji armii: wybijaj cy si  odwag  i sprawno ci nierze i podoficerowie mieli
mo no  osi gn  najwy sze nieraz godno ci oficerskie a nawet purpur  cesarsk . Byli to jednak
na ogó  ludzie bez  adnego wykszta cenia, cz sto analfabeci; zanik ludzi wykszta conych w
korpusie oficerskim armii rzymskiej przyczyni  si  do prymitywizacji my li taktycznej na równi z
zast pieniem karnych  nierzy italskich przez gromady coraz dzikszych barbarzy ców.
Objawem wzrastaj cej feudalizacji spo ecze stwa rzymskiego by o pojawienie si  wojsk
prywatnych (buccellarii, od  buccella  suchar  nierski). Na wzór cesarzy poszczególni dygnitarze
i mo ni zacz li organizowa  swe gwardie, z one przewa nie z najemnych barbarzy ców:
Germanów, Alanów, a nawet Hunów. Posiadanie takiej armii, zazwyczaj lepiej p atnej od wojsk
cesarskich, pozwala o jej panu na samodziel n  polityk , cz sto sprzeczn  z interesami imperium.

6. Przemiany kulturalne

Wszystkim tym zmianom gospodarczym, spo ecznym i politycznym w okresie pó nego cesarstwa
towarzyszy y donios e przemiany ideologicznokulturalne, zachodz ce w ród nieustannej walki
krzy uj cych si  pr dów, przybieraj ce nierzadko posta  gwa townych star , wstrz saj cych od
wewn trz  wiatem rzymskim. Starcia te w niema ym stopniu os abia y odporno  cesarstwa w
stosunku do wrogów zewn trznych.
Badacze kultury antycznej przed wiekami ju  zaobserwowali zmiany w stylu architektury, rze by,
zdobnictwa, spostrzegli pojawienie si  nowych gustów w literaturze, odbiegaj cych od klasycznych
wzorców okresu Cczara i Tacyta, dojrzeli nowe pr dy w filozofii. Wszystkie te objawy
zakwalifikowano niemal zgodnie jako "zwyrodnienie" i upadek, a ich wyst pienie przypisywano

 "starzeniu si " cywilizacji antycznej, b  te  z owrogim a niszczycielskim wp ywom
zagadkowego Wschodu, upostaciowanym g ównie w chrze cija stwie, które cz sto obwiniano
bezpo rednio o zburzenie cywilizacji antycznej i pa stwa rzymskiego.
Sztuce pó noantycznej zarzucano przede wszystkim utrat  doskona ci technicznej okresu
klasycznego, schematyzacj  kompozycji rysunku i bry y, zerwanie z prostot  i poszukiwanie
nowych efektów dekoracyjnych. Ale nasze w asne do wiadczenia ucz ,  e naturalizm i
fotograficzna wierno  odtwarzanych przedmiotów nie s  w sztuce najwy szym osi gni ciem. Nie
mamy powodu dziwi  si  ludziom pó nego antyku,  e d yli do uproszczenia,  e cz sto traktowali
postacie ludzkie na fryzach, freskach czy mozaikach jako elementy zdobnicze b  symbole. Nie

c do wiernego odtworzenia ich wygl du, lecz kre c jedynie schematyczny zarys, szeregowali
je w symetryczne ci gi; nie unikali te wiadomej deformacji.
Przemiany te w niema ym stopniu pozostawa y pod wp ywem szerz cych si  religii pochodzenia
wschodniego (m.in. chrze cija stwa). Nowe  rodki wyrazu mia y pomóc w symbolicznym
ukazaniu  wiata ponadzmys owego, a schematyzm mia  by  odpowiednikiem mistycznie poj tej
harmonii wszech wiata. Tego rodzaju efekty osi gano zw aszcza za pomoc  techniki mozaikowej,
która zmusza a do zerwania z naturalizmem  tote  mozaika prze ywa a wówczas okres rozkwitu.
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W architekturze pó ny antyk d   korzystaj c tu obficie ze wzorów wschodnich do
monumentalizmu przewy szaj cego skal  budowle klasyczne: jako przyk ad mo e s  ogromny
pa ac Dioklecjana w Aspalathos (dzi  Split), gdzie ogrom i prostota za enia  cz  si  z
przepychem wystroju zewn trznego i wewn trznego, jak e daleko odbiegaj cym od budowli
klasycznych. W wieku V i VI tak e i w architekturze zreszt  zwyci yl nawrót do prostoty, która
znalazla swój monumentalny wyraz w  wi tyni M dro ci Bo ej (Hagia Sophia) w
Konstantynopolu. Antemiusz z Tralles i Izydor z Miletu stworzyli tu (53237) ogromn  budowl , w
zasadniczej cz ci centraln , nawi zuj  do rzymskiego Panteonu, ale przewy szaj  go
rozmiarami (kopu a o wysokosci 65 m) i zast puj  plan ko a  kwadratem. Kopu a spoczywa na
pendentywach (trójk tach sferycznych), a jednolito  wn trza i matematyczna prostota konstrukcji

 triumfem greckiej architektury pó noklasycznej, która w tej postaci stanie si  jednym ze wzorów
redniowiecznej sztuki bizantyjskiej (por. II, 44).

W tym wypadku  wi tynia chrze cija ska nawi za a do pewnego typu poga skich budowli
sakralnych. Ale w przeciwie stwie do poga skiej  wi tyni, przede wszystkim stanowi cej siedzib
bóstwa,  wi tynia chrze cija ska by a miejscem zebra  wszystkich wiernych, zobowi zanych do
uczestnictwa w ofterze eucharystycznej: symbolizowa  mia a idealne "pa stwo bo e". Do jej celów
bardziej nadawa y si  budowle o innym planie, nawi zuj ce do rzymskich bazylik, budowli
publicznych, wznoszonych przy forach i s cych posiedzeniom s dów oraz innym
zgromadzeniom masowym. W bazylikach chrze cija skich zachowano podzia  na trzy nawy
nierównej wysoko ci, przykryte drewnianym stropem; w apsydzie zamykaj cej g ówn  naw
umieszczano o tarz. Tak wygl da a nie istniej ca dzi  bazylika  w. Piotra w Rzymie zbudowana
oko o 325 r. przez Konstantyna Wielkiego i liczne, wzorowane na niej, cz ciowo zachowane
ko cio y rzymskie (np.  w. Paw a za Murami,  w. Sabiny itd.).
W literaturze tego okresu, zarówno greckiej,jak rzymskiej, mo na zaobserwowa  po upadku w
wieku III znaczne o ywienie. W przeciwie stwie jednak do sztuki, poszukuj cej nowych
rozwi za , literatura uwa a za g ówne swe zadanie strze enie tradycji. Rozwija  si  swoisty
antykwaryzm, mno y komentarze do arcydzie  epoki klasycznej, prace po wi cone gramatyce,
poprawnej wymowie, wersyfikacji. J zyk literacki archaizuje si , nie uwzgl dniaj c drogi, jak
przeszed  tymczasem rozwój j zyka mówionego. Popisywanie si  umiej tno ci  swobodnego

adania klasyczn acin  i grek  wiod o do pustych popisów retorycznych, do ekwilibrystyki
owa i metrum w ówczesnej poczji panegirycznej (Claudianus). Przy tym wszystkim nale y

pami ta ,  e liczne prace gramatyków i retorów (np. komentarze Macrobiusa do Wergiliusza i
Cycerona), podobnie jak przek ady (g ównie z greki na  acin ) s y upowszechnieniu dzie
klasyków. Powstawa y jednak równie  dzie a naprawd  wybitne, przede wszystkim w zakresie
historiografi (dzie a dwóch Syryjczyków:  aci skie Ammiana Marcellina i greckie Prokopa z
Cczarei) oraz epistolografii (cesarz Julian Apostata, Sidonius Apollinaris, Kasjodor).
Z d eniem do uporz dkowania i upowszechnienia zdobyczy staro ytnego Rzymu wi  si  te
wielkie kodyfikacje prawa rzymskiego: Codex Theodosianus  sporz dzony na zlecenie
Teodozjusza II (438) zbiór edyktów cesarzy chrze cija skich oraz Corpus iuris civilis  pomnikowe
dzie o, obejmuj ce ca  ustawodawstwa rzymskiego, dokonane w latach 52834 na rozkaz
Justyniana I przez komisj , na czele z kwestorem sacri palatii Trebonianem. Zawar o ono zbiór
edyktów cesarskich od czasów Hadriana do VI w. (Codex), wybór pism wybitnych prawników
(Digesta) oraz systematyczny podr cznik prawa (Institutiones). Jak stwierdzi  jeden z historyków,
znaczenie tego dzie a dla rozwoju ludzko ci przewy sza rol  wszystkich innych mo e z wyj tkiem
Biblii.
Niczwykle o ywiona filozofia tego okresu by a przesi kni ta metafizyk  i nieroz cznie spleciona
z teologi . To nie chrze cija stwo zniszczy o antyczny racjonalizm; nie istnia  on ju  w czasie, gdy
nowa religia zdobywa a przewag . Filozofia racjonalistyczna, ogarniaj ca zreszt , nawet w okresie
swego rozkwitu, do  w skie kr gi warstw wykszta conych, za ama a si  w III w. n.e., nie potrafi a
bowiem stworzy  ideologii zdolnej przebudowa  rozk adaj ce si  spo ecze stwo. Na miejsce
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pesymistycznego i pasywnego stoicyzmu zacz y wkracza  ró ne typy mistycyzmu, szczególnie
importowanego ze Wschodu: egipski kult Izydy, mitraizm*, manicheizm (por. I, 41), judaizm, do
którego Filon z Aleksandrii usi owa  dobudowa  filozofi , nawi zuj  do greckiej, wreszcie
chrystianizm. Te pr dy mistyczne, przeniesione na gleb  klasycznej filozofii, da y w wyniku
neoplatonizm, szko  filozoficzn , wprawdzie daleko odbiegaj  od tego, co uwa amy za chlub
filozofii antycznej, ale maj  ogromne znaczenie dla filozofii i teologii  redniowiecza.
Neoplatonizm ukszta towany przez Plotyna w III w., mia  ogromny wp yw nie tylko na ideologi
poga sk  pó nego antyku (próby odrodzenia kultu poga skiego przez Juliana Apostat ), ale przede
wszystkim na wielkie religie  redniowiecza: talmudyczny**judaizm, chrze cija stwo i islam.
Komentuj c rzekomo tylko filozofi  Platona, Plotyn stworzy  religijnomistyczn  nauk  o
przekszta ceniach pierwotnego

* Mitraizm  pó noantyczny system religijny, oparty na zasadach staroperskiego zoroastryzmu z
dodatkiem babilo skiego kultu cia  niebieskich, a potem elementów hellenistycznych. G ówn
zasad  mitraizmu byla walka dobra   wiat a lMitra by  ira skim bogiem s ca) ze z em
ciemno ci ; cz owiek powinien bra  w tej walce czynny udzia  pncz dzia anie na rzecz dobra i
asccz . Mitraizm osi gn  szczególn  popularno  w Impe um Rzymskim w IIV w.
**Talmud  zbiór komentarzy do Starego Testamentu, powsta ych w IIVI w. w Jerozolimie i
Babilonie, normuj cy drobiazgowo  ycie spo eczne i indywidualne wyznawcówjudaizmu, ustalaj cy
cis e zasady teologii i etyki judaizmu.

bytu duchowego "absolutu", poprzez system coraz mniej doskona ych emanacji w byty
niedoskona e, materialne. Ró ne szko y zwolenników Plotyna  aleksandryjska, ate ska,
antioche ska, pergamo ska, rozwija y idee mistrza w duchu spekulatywnego mistycyzmu,
oddzia uj c równie  na chrze cija skich i  ydowskich teologów i filozofów: granice mi dzy
przedmiotem filozofii i teologii zatar y si  na d ugie wieki.
Chrze cija stwo zacz o zdobywa  zwolenników w ród warstw wykszta conych spo ecze stwa
rzymskiego dopiero po wch oni ciu ca ego zasobu poj ciowego neoplatonizmu i sporej dawki jego
systemu filozoficznego; co wi cej, dopiero to uczyni o z niego religi  uniwersaln , zdoln  sta  si
spadkobierczyni  tradycji antycznej. Polemika chrze cija stwa z neoplatonizmem, a tak e polemiki
zwalczaj cych si  od amów wewn trz chrze cija stwa, przyczyni y si  do  wietnego rozwoju
literatury publicystycznofilozoficznoteologicznej, któr  przez d ugi czas nies usznie traktowano
jako margines dziejów kultury. Nies usznie, bo w nie ta literatura tkwi a w centrum
zainteresowa  spo ecze stwa, w centrum walki politycznej ; ona te  skupia a najwybitniejsze
umys y i temperamenty. Jamblichos i Libanios ze strony poga skiego hellenizmu i neoplatonizmu,
a z drugiej strony znakomici styli ci chrze cija scy, jak Tertulian (zm. ok. 220), Orygenes (zm. ok.
254), Grzegorz z Nazjanzu zm. ok. 390), Jan Chryzostom (zm. 407), Ambro y z Mediolanu (zm.
397), Augustyn z Hippony (zm. 430) czy Hieronim ze Strydontu (zm. 420) toczyli polemik  nie
ograniczaj  si  bynajmniej do zagadnie  wyznaniowych. Summ  chrze cija skiej historiozofii
tego czasu stanowi o napisane pod wra eniem upadku Rzymu w roku 410 dzie o  w. Augustyna z
Hippony De civitate Dei (O pa stwie Bo ym), w którym autor usi owa  z chrze cija skiego punktu
widzenia wyja ni  przyczyny za amania si  imperium i znale  drog  nadziei.

7.Ruchy religijne w Cesarstwie

Ozdabiaj c swe sztandary krzy em i pomagaj c chrze cija stwu odnie  zwyci stwo nad
przeciwnikami, Konstantyn Wielki s dzi ,  e nowa, ogarniaj ca masy ideologia pomo e mu
zjednoczy  spo ecze stwo dla wzmocnienia i przebudowy pa stwa,  e spe ni rol  cementu,

cz cego w ca  pe ne sprzeczno ci  wiatowe imperium. Ju  jednak on sam by wiadkiem
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fiaska tego pogl du. Sprzeczno ci nurtuj ce Cesarstwo Rzymskie tkwi y znacznie g biej, a tareia
ideologiczne by y tylko zewn trznym ich wyrazem. Z chwil  "upa stwowienia" chrze cija stwa
zacz y si  one przejawia  w sporach teologicznych, dziel cych ko ció  na wrogie od amy. Spory o
bóstwo Chrystusa i jedn  czy dwie natury, jedn  czy dwie wole w jego osobie, które w ród
chrze cijan za granicami imperium (np. w Etiopii czy Armenii) nie znalaz y wi kszego odd wi ku,
a co wi cej, nie wywo y te  dyskusji w zachodniej cz ci cesarstwa, na Wschodzie, zw aszcza
za  w wielkich miastach  Konstantynopolu, Antiochii, Aleksandrii  poruszy y t umy i sta y si
przyczyn  krwawych walk, poch aniaj cych tysi ce ofiar (por. I, 23, 24). Tam tylko bowiem, gdzie
sprzeczno ci klasowe wielkich o rodków miejskich dojrza y do wybuchu, gdzie w monofizytyzmie
znalaz  sw  ideologi  walcz cy z hellenizacj  separatystyczny ruch syryjski i egipski, mog y
podobne spory sta  si  fasad  bardziej istotnych konfliktów. Konflikty te wstrz sa y od IV w.
Cesarstwem Wschodniorzymskim, godz c w jego zwarto  i zagra aj c czasem samemu jego
istnieniu.
Nie mo na wi c,jak to niejednokrotnie czyniono w historiografii, obarcza  chrze cija stwa
odpowiedzialno ci  za krwawe walki "dogmatyczne" na Wschodzie, cho  fanatyzm ideologów
poszczególnych doktryn teologicznych niema o si  przyczyni  do zaostrzenia tych konfliktów.
Sama natomiast organizacja ko cio a zaci a bardzo na strukturze spo ecznej, a po rednio i na
problemach gospodarczych imperium. Od czasów Konstantyna Wielkiego kler chrze cija ski
zwolniony by  z ponoszenia ci arów na rzecz pa stwa, co wobec rosn cej liczby tego kleru
zacz o stanowi  powa ny uszczerbek dla inansów publicznych.
Jeszcze wi ksze trudno ci stworzy  szerz cy si  od III w. ruch monastyczny, który zatacza  coraz
szersze kr gi i obejmowa , zw aszcza na Wschodzie, tysi ce ludzi  yj cych nieproduktywnie,
uchylaj cych si  od powinno ci pa stwowych, a za to odznaczaj cych si  fanatyzmem i
przoduj cych w zamieszkach na tle dogmatycznym. Wielkie skupisko klasztorów w samym
Konstantynopolu stwarza o cz sto niebezpiecze stwo nawet dla dworu cesarskiego, o ile
reprczentowa  przeciwne mnichom stanowisko. Próby zorganizowania mnichów w bardziej
zdyscyplinowane komórki spo eczne podj to ju  w IV w. w Egipcie (regu a  w. Pachomiusza);
wi ksze powodzenie mia a regu a  w. Bazylego z Cczarei Kapadockiej (zm. 379), który stara  si
zmusi  mnichów do pracy fizycznej i sk oni  do pog biania w asnego wykszta cenia, a nawet
dzia alno ci literackiej i naukowej. Mimo jednak do  szybkiego rozpowszechnienia regu y
bazylia skiej, przestrzeganie jej w klasztorach pozostawia o wiele do  yczenia, a ca e rzesze
mnichów nie by y z ni  zwi zane. Do tego nale y doda  masowo wyst puj cych ró nego typu

ócz gów, pustelników, s upników (sp dzaj cych  ycie na s upach  w miastach o  agodnym
klimacie), enklejstów (zamurowywanych w celach ) itp. Niezale nie od oceny moralnego wp ywu
tych ascetów na reszt  spo ecze stwa, trzeba stwierdzi ,  e wszystkie te kategorie paso ytowa y na
niej, szerz c w dodatku pogard  dla pracy produkcyjnej.

8. Przyczyny upadku cywilizacji antycznej

Sprawa upadku cywilizacji antycznej jest przedmiotem nie s abn cej dyskusji od wieków i
niew tpliwie b dzie interesowa a przysz e pokolenia, dopóki istnie  b dzie Europa. Nauka
wspó czesna nie potrafi da  jeszcze zadowalaj cej odpowiedzi na wszystkie pytania, zwi zane z
tym zagadnieniem. Wida  ju  jednak zarysy nowego obrazu tej problematyki.
Stopniowo, drog  ewolucyjn , wytwarza y si  w  onie Imperium Rzymskiego elementy nowego
systemu spo ecznoekonomicznego, który powoli zast powa  zarówno gospodark  niewolnicz , jak
i bardziej prymitywne formy gospodarcze. Nowy system zawiera  elementy gospodarki naturalnej,
ale wyst powa y one równie  w zacofanych cz ciach imperium w okresie poprzednim. Nowy
ustrój feudalny  to trzeba podkre li   nie wyklucza  gospodarki towarowej ani istnienia miast jako

rodków handlu i rzemios a.
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Kultura antyczna ulegla w IIIV w. znacznym przeobra eniom, ale nie nale y zbyt pochopnie
doszukiwa  si  we wszystkim jej upadku. Wiele objawów traktowanych zwykle jako przyk ady
dekadencji, obni enia poziomu artystycznego, upadku rzemios a pisarskiego, rzeibiarskiego itp.  to
objawy zmieniaj cej si  koncepcji pi kna, zmiany gustów literackich, nowych zainteresowa
plastycznych. Powa  rol  w rozwoju kultury odegra  ko ció , któremu  zale nie od sympatii
autorówprzypisuje si  b  rol  demona, który zburzy  kultur  antyczn , b  zbawcy, który w
.zasach burz zebra , co z niej zosta o i troskliwie przechowa . W rzeczywisto ci nie mo na

odrywa  chrze cija stwa od ogólnych pr dów epoki. Racjonalistyczna filozofia antyczna mimo
prób tworzenia "niczawodnych" systemów spo ecznych nie rozwi za a pal cych zagadnie  epoki i
przegra aju  dawno przed zwyci stwem chrze cija stwa. Nie ona by a przeciwnikiem
chrze cija stwa w walce o wp ywy ideologiczne, ale mitraizm, judaizm, manicheizm i
przesi kni ty mistyk  neoplatonizm. Swe zwyci stwo zawdzi cza o chrze cija stwo mi dzy
innymi temu,  e skupi o w swej doktrynie elementy wszystkich tych w tków. Ten synkretyzm
doktrynalny zreszt  spowodowa  nast pnie walk  ró nych elementów wewn trz chrze cija stwa.
Imponuj ca literatura polemiczna, poruszaj ca na kanwie teologicznej mnóstwo aktualnych
problemów spo ecznopolitycznych, nie mo e  adn miar  uchodzi  za objaw marazmu
intelektualnego.
W ci kiej sytuacji wewn trznych przemian i zewn trznego zagro enia najs absze ogniwo
stanowi a rzymska organizacja pa stwowa. W IIIV w. pozostawa a ona w trakcie gruntownej
przebudowy, hamowanej przez konflikty spo eczne, przez walki o w adz , a zw aszcza przez
konserwatyzm, przywi zanie do tradycyjnych instytucji i metod dzia ania. Przebudowa aparatu
pa stwowego by a jednak zbyt powolna, w poszukiwaniu nowych dróg politycy rzymscy cz sto
wkraczali w  lepe uliczki; w ciwie dopiero za czasów Leona III (pierwsza po owa VIII w.)
mo na mówi  o zako czeniu tego procesu: wiele spraw jednak  np. kapitalna sprawa nast pstwa
tronu cesarskiego  pozosta o bez rozstrzygni cia. Zaatakowane w trakcie przebudowy przez masy
ludów barbarzy skich napieraj cych z nie spotykan  dot d si , cesarstwo nie potrafi o ocali
ca ci swego obszaru  po nieudanych próbach rewindykacyjnych zacie ni o swe granice do
najludniejszych i najbogatszych terenów, gdzie kontynuowa o swe istnienie przez dziesi  prawie
stuleci.

Najwi ksz  zagadk  dla potomnych jest oboj tno , z jak  spo ecze stwo schy ku staro ytno ci
patrzy o na  mierteln  walk  swego pa stwa o istnienie. Dwie by y g ówne przyczyny takiego
stanu rzeczy. Po pierwsze pa stwo dla mas ludowych stanowi o upostaciowanie potwornego ucisku
fiskalnego, wzrastaj cego niemal nieprzerwanie i wywo uj cego masowe bunty ch opskie oraz
powstania miejskie, nierzadko zreszt  pod has ami religijnymi. Naje cy germa scy, którzy
przynosili zel enie lub ca kowit  likwidacj  podatków, byli widziani przychylnie lub nawet
wzywani na pomoc.
Druga sprawa ju  z zakresu  wiadomo ci spo ecznej  to powszechne przekonanie,  e mimo
wszystkich zmian Imperium Romanum nadal i tnieje; Germanowie zajmowali zazwyczaj jego
ziemie jako "sprzymierze cy", królowie ich w wi kszo ci wypadków nie mieli zamiaru tworzy
monarchii suwerennych, konkuruj cych z cesarstwem, ch tnie obejmowali tytu y i funkcje
urz dników rzymskich, zachowywali rzymsk  administracj  i s downictwo, bili monety z
portretem cesarza, w wielu wypadkach trudzili si  nad rekonstrukcj  nie tylko gmachów, dróg i
akweduktów, ale tak e urz dów i instytucji zwi zanych z tradycjami Rzymu. Tote  nie tylko
przeci tny roma ski mieszkaniec wsi czy miasta, lecz nawet i cz onek stanu senatorskiego nie
przypisywa  zmianom systemu w adzy decyduj cego znaczenia: wszak i na terenach bezpo rednio
zale nych od cesarza w adza spoczywa a w r kach barbarzy ców.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


DRÓWKI LUDÓW I UKSZTA TOWANIE  REDNIOWIECZNEJ EUROPY

9. Barbaricum

Decyduj  rol  w narodzinach Europy  redniowiecznej odegra y masowe migracje ludów
zamieszkuj cych dotychczas teren Europy  rodkowej i Wschodniej. Migracje te zmieni y obraz
etniczny kontynentu i przyczyni y si  do cz ciowej likwidacji Cesarstwa Rzymskiego, a tak e
pog bi y regresj  gospodarcz  i spowodowa y (obok innych przyczyn) upadek kultury.

ród ludów tych, okre lonych przez Rzymian wspóln  nazw  barbarzy ców, nale y wyró ni
trzy grupy. Najwy szy rozwój osi gn li Germanowie, którzy od I w. p.n.e. pozostawali w sta ym
kontakcie z cywilizacj  rzymsk , bezskutecznie staraj c si  w ró nych miejscach sforsowa  granice
imperium. Utrzymuj c z nim o ywion  wymian  handlow , przyjmuj c ró ne elementy
cywilizacji, dostarczali w zamian w powa nej liczbie si y ludzkiej czy to w postaci niewolników,
czy posi kowych oddzia ów wzmacniaj cych armi  rzymsk , czy wreszcie osadników.
Terytoria na wschód od Germanów zajmowa y ludy s owia skie, mniej znane w imperium i w
mniejszym stopniu wci gni te w wymian  z nim. Dopiero gdy Germanowie, prze amawszy granice
cesarstwa, zac li opuszcza  poprzednie siedziby i opanowywa  nowe tereny, równie  S owianie
rozpocz li ekspansj  i zajmowali ziemie opuszczane przez ludy germa skie, by w V w. zetkn  si
z polityk  rzymsk , a VI w.  zagrozi  ocala emu z powodzi germa skiej Cesarstwu
Wschodniorzymskiemu.
Wreszcie na stepach po udniowowschodniej Europy, od Dunaju po Morze Kaspijskie, koczowa y
liczne ludy pasterskie pochodzenia ira skiego, tureckiego, a potem mongolskiego: Sarmaci,
Scytowie, Alanowie, potem Bu garzy i Ujgurowie, wreszcie najgro niejsi z nich Hunowie. Stopie
rozwoju kulturalnego tych ludów by  bardzo ró ny  i tak na przyk ad Scytowie pozostawali od
wieków w kontakcie z cywilizacj  greck  i ulegali jej wp ywom, Alanowie wi zali si  z
Germanami i towarzyszyli im w ich w drówkach. Przybyli w drugiej po owie IV w. Hunowie
odznaczali si  natomiast dziko ci  i okrucie stwem, budz c postrach nawet w ród s ynnych z

stwa Germanów.

10. Germanowie ich ustrój i kultura

Kolebk  ludów germa skich by a po udniowa Skandynawia i Pó wysep Jutlandzki. Stamt d
rozpocz li w ci gu pierwszego tysi clecia p.n.e. ekspansj  na po udnie, wypieraj c ludy celtyckie
osiedlone na terenie dzisiejszych Niemiec. W ten sposób obok Germanów pó nocnych, którzy
zostali w Skandynawii i Jutlandii, wy onili si  Germanowie tzw. zachodni, którzy w I w. p.n.e.
dotarli do Dunaju i Renu, a nawet usilowali je przekroczy  i opanowa  teren Galii. Pobici przez
Cczara w 58 r. p.n.e. i wyparci za Ren, atakowali wielokrotnie granice cesarstwa, szczególnie
gro nie w drugiej polowie II w. (za Marka Aureliusza), w po owie III w. (za Waleriana) i w
po owie IV w. (za Konstancjusza II). Po zwyci stwach Juliana Apostaty (357), który zada  im
druzgoc  kl sk , nast pi  na granicy Renu i górnego Dunaju spokój a  do pocz tków V w.

ród plemion zachodniogerma skich dominuj ce stanowisko zajmowali pocz tkowo Swewowie,
pó niej do znacznej pot gi doszli Markomanowie (zamieszkuj cy teren dzisiejszych Czech); od III
w. nabrali znaczenia Frankowie osiadli nad Renem.
U progu naszej ery Skandynawi  opu ci y nowe grupy ludno ci, które stworzy y nast pnie grup

zykow  Germanów wschodnich. Wyl dowali oni u uj  Odry i Wis y, a nast pnie przesuwali si
w g b l du. W III w. najpot niejsze z tych plemion
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 Goci  dotarlo do Morza Czarnego i od tamtej strony zacz o zagra  granicom Rzymu; dopiero
zwyci stwo cesarza Klaudiusza II pod Niszem w 269 r. pozwoli o wyprze  Gotów za dolny Dunaj.
Nie wszystkie ludy germa skie sta y na jednakowym stopniu rozwoju spo ecznego. W zasadzie
jednak wszystkie by y ju  ludami rolniczymi o pó sta ym trybie  ycia. Uprawia y ekstensywne
rolnictwo systemem od ogowym, przechodz c stopniowo od rodowej w asno ci ziemi do
indywidualnej. Przy niskim poziomie rozwoju rolnictwa i zwi zanej z nim hodowli napady na

siadów cz sto uzupe nia y dora nie zbiory. St d przy formalnej równo ci wszystkich cz onków
plemienia coraz wi ksze znaczenie zacz li mie  wodzowie ("królowie") i ich otoczenie,
specjalizuj ce si  w wojowaniu. Obok pospolitego ruszenia powsta a w ten sposób zawodowa
dru yna, której cz onkowie, bogac c si  na wyprawach wojennych, zacz li tworzy  wyodr bnion
"szlachetn " grup  spo eczn  wykorzystuj  swe stanowisko równie  dla uzyskania dominuj cej
pozycji wewn trz plemienia. Przy periodycznych podzia ach gruntów uzyskiwali oni wi cej ziemi
ni  pozostali cz onkowie plemienia, nie pracowali te  sami na roli, lecz osadzali na niej wzi tych
podczas wojen niewolników.
Religia Germanów by a bardzo prosta i zwi zana z kultem si  przyrody: cia  niebieskich, zjawisk
atmosferycznych,  ywio ów. Z czasem pod wp ywem rzymskim dosz o do ich personifikacji i do
pojawienia si  mitów o bogach i bohaterach. Wierzono w  ycie pozagrobowe, gdzie wieczne
szcz cie czeka przede wszystkim dzielnych wojowników. Obrz dy religijne (sk adanie ofiar
po czone z wró ) odbywano w specjalnych miejscach: na wzgórzach, w  wi tych gajach itp.
Nie by o warstwy kapla skiej, obrz dy sprawowali ojcowie rodzin, starszyzna rodowa i plemienna,
a zw aszcza wódzkról, który wykorzystywa  sakralizacj  swych funkcji do wzmocnienia wlasnego
autorytetu.
Dla dora nych celów wojennych poszczególne plemiona germa skie  czy y si  w wi ksze zwi zki
pod wspólnym dowództwem. Takim by  zwi zek Swewów, którzy w I w. p.n.e. pod dowództwem
"króla" Ariowista usi owali opanowa  Gali . Poszczególni królowie, ciesz cy si  wi kszym
autorytetem, usi owali nada  podobnym zwi zkom cechy trwa ci i stworzy  organizacj  o
charakterze pa stwowym. Stosunkowo najlepiej powiod a si  próba króla Markomanów Marboda,
który oko o 8 r. p.n.e. stworzy  na terenie dzisiejszych Czech do  siln  organizacj  opart  na
wzorach rzymskich. Mimo i  wp ywy Marboda obj y wiele innych plemion germa skich,
Rzymianom uda o si  zorganizowa  dywersj  przeciw niemu. W wyniku kl ski poniesionej w
walce z konkurencyjnym zwi zkiem Cherusków pod dowództwem Arminiusa w 19 r. n.e. oraz
buntu w ród samych Markomanów, Marbod musia  szuka  schronienia u swych wrogów  R ymian.
Wszystkie pó niejsze zwi zki plemion germa skich,jakie znamy z relacji Rzymian, by y dora ne i
nietrwa e. Dopiero Goci, osiad szy nad Morzem Czarnym, za yli w IV w. silny 2wi zek,
obejmuj cy po2a nimi liczne plemiona s owia skie, sarmackie i ala skie. Zwi zek ten, który
osi gn  znaczn  pot  za czasów króla Hermanaryka, zosta  rozbity w 375 r. przez najazd
Hunów.

11. Germanowie a Rzym

Przez ca y czas swego wielowiekowego s siedztwa z Imperium Rzymskim Germanowie ulegali
silnym wp ywom cywilizacji greckorzymskiej, a tak e sami mieli niema y wp yw na dzieje
cesarstwa.

ywione stosunki wojenne, dyplomatyczne i handlowe mi dzy Rzymem a Germanami
spowodowa y szerokie rozpowszechnienie w ród Germanów  ródziemnomorskiego rzemios a,
przedmiotów zbytku, a tak e wielu obyczajów rzymskich. Germa scy królowie starali si
na ladowa  tryb  ycia rzymskich wodzów, ich strój, popierali wymian  handlow . Rzym by  dla
wielu z nich symbolem uniwersalnej, niczniszczalnej pot gi  wielu stara o si  wst pi  na s
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Rzymu w charakterze "sprzymierze ców", a marzeniem wi kszo ci Germanów by o uzyska  od
cesarza zczwolenie na osiedlenie si  w granicach imperium.
Z drugiej strony cesarze i wodzowie rzymscy wysoko cenili m stwo i waleczno  Germanów;
wykorzystuj c sprzeczno ci mi dzy plemionami ch tnie korzystali z ich us ug wojennych, a kiedy
pojawia y si  trudno ci w zape nieniu szeregów armii, wcielali czasem nawet ca e oddzia y
germa skie wraz z wodzami. Ci ostatni od IV w. zacz li. awansowa  w Rzymie na najwy sze
stanowiska pa stwowe. Z tendencji Germanów do osiedlania si  w granicach cesarstwa korzystano,
by zaludni  tereny spustoszone przez wojny zewn trzne i domowe lub wyludnione z innych
powodów. Kiedy jednak zamiast pojedynczych grup ca e plemiona z królami na czele zacz y
wst powa  do armii rzymskiej i osiada  na terenie imperium  sytuacja sta a si  gro na.
Wraz 2 wp ywami politycznymi i kulturalnymi Rzymu pojawi a si  w ród Germanów w IV w.
rzymska religia pa stwowa  chrze cija stwo. W 341 r. biskup konstantynopolita ski Euzebiusz z
Nikomedii wy wi ci  na biskupa Gota Wulfil , który prze  Bibli  naj zyk gocki u onym
przez siebie alfabetem. Mimo poc2 tkowych niepowodze , od drugiej po owy IV w.
chrze cija stwo uczyni o w ród wschodnich Germanów ogromne post py: przyj li je zarówno
Wizygoci, jak i Wandalowie, Gepidowie, a wreszcie Ostrogoci i Longobardowie. Wulfila (zmarly
383) zosta  biskupem w czasach, kiedy dwór cesarski w Konstantynopolu i tamtejszy biskup
zwi zani byli
z arianizmem, st d i doktryna chrze cija ska, jak  przekaza  Germanom  to arianizm, który
niebawem w imperium zosta  pot piony i wyt piony. Fakt przyj cia przez wschodnich Germanów
chrze cija stwa w "heretyckiej" postaci mia  ogromny wp yw na pó niejsze stosunki mi dzy
naje cami germa skimi a ludno ci  cesarstwa.
Co spowodowa o nowy napór Germanów na granice imperium z ko cem IV i na pocz tku V w.
napór, który sko czy  si  opanowaniem przez ludy germa skie znacznych terenów cesarstwa?
Organizacje plemienne Germanów uleg y podówczas konsolidacji; na ich czele stan a
wyodr bniona ju  grupa rz dz ca, starszyzna z do ywotnim królem na czele, przy czym w adza
królewska stawa a si  stopniowo dziedziczna. Skoro Germanowie przekonali si  po pierwszych
sukcesach,  e imperium jest powa nie os abione, zacz li wzorem pierwszych  mia ków,
przekracza  coraz liczniej granic , przyci gani magnetyczn  si  przez cywilizacj
ródziemnomorsk , której zdobyczami chcieli zaw adn . A rol  g azu, który poruszy  lawin ,

spe ni o pojawienie si  Hunów.

12. Pojawienie si  Hunów i wkroczenie Wizygotów do imperium

Hunowie by  to lud turecki, by  mo e zmieszany z elementami mongolskimi, wywodz cy si  ze
wschodnich obszarów Azji  rodkowej. Ju  w II w. p.n.e. cesarze chi scy musieli broni
pó nocnych granic swego pa stwa przed niszczycielskimi najazdami koczowniczego ludu Hiunnu,
który wi kszo  historyków ut.o samia ze znanym pó niej w Europie ludem o podobnej nazwie.
Wielki Mur Chi ski mia  ochroni  Pa stwo  rodka przed ich napadami. W III w. n.e. zwi zek
plemienny Hunów zosta  jednak rozbity przez plemiona znane pod chi sk  nazw uan uan
(Awarowie?) i pod ich naciskiem Hunowie zacz li przesuwa  si  na zachód. Cz  z nich, tzw.
Biali Hunowie, czyli Heftalici, utworzy a w V w. siln  organizacj  na terytorium dzisiejszego
Afganistanu, sk d zagra a Indiom i Persji. Reszta, przekroczywszy oko o 370 r. Wo , przyby a
na stepy czarnomorskie.
W 375 r. Hunowie zadali kl sk  wschodniemu od amowi Gotów, Ostrogotom, niszcz c ca kowicie
ich zwi zek i wzbudzaj c w ród Germanów ogromn  panik . Stary król Hermanaryk pope ni
samobójstwo. Goci zachodni, czyli Wizygoci, obawiaj c si  losu swych wschodnich pobratymców,
zacz li wycofywa  si  gwa townie na zachód i po udnie: cz  ich, pod dowództwem Fritigerna,
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zwróci a si  do cesarza Walensa z pro  o udzielenie schronienia w granicach cesarstwa. Walens
umie ci  ich na terenach Tracji, gdzie osiad o oko o kilkudziesi ciu tysi cy przybyszów, i obieca
dostarczy  uciekinierom  ywno ci. Jednak e Rzymianie nie wywi zali si  ze swej obietnicy i

ród Gotów wybuch  g ód. Ponadto urz dnicy rzymscy dopuszczali si  nadu , sprzedaj c im
ywno  po cenach lichwiarskich. Dosz o do wybuchu powstania osadników, po których stronie

stan o wielu ch opów trackich, doprowadzonych do ostateczno ci fiskalizmem rzymskim. Przez
Dunaj zacz y si  przeprawia  nowe grupy Gotów. Cesarz Walens, który d ugo nie zdawa  sobie
sprawy z niebezpiecze stwa, nie czekaj c na posi ki uderzy  na Gotów Fritigerna pod
Adrianopolem 9 sierpnia 378 r. Wojska rzymskie ponios y druzgoc  kl sk , a Walens zgin  na
polu bitwy.
Po kilku latach niszczycielskich w drówek Wizygotów wzd  i wszerz Pó wyspu Ba ka skiego
nast pca Walensa, Teodozjusz Wielki, zawar  z nimi nowy uk ad (382), uznaj c ich za
sprzymierze ców i gwarantuj c im ca kowit  autonomi , pod warunkiem dostarczenia pomocy
zbrojnej, zreszt  pod komend  w asnych wodzów.

13. W drówka Wizygotów. Przerzuanie linii Renu

Spokój ze strony Wizygotów nie trwa  d ugo:  mier  Teodozjusza, ciesz cego si  w ród nich
autorytetem, sta a si  has em do nowego powstania, tym razem pod wodz  m odego Alaryka (395),
który spustoszy  Grecj  (m.in. zniszczy  Ateny i Korynt). W wywo aniu tego powstania macza
palce ówczesny regent Zachodu, Stylichon, który stara  si  podkopa  w ten sposób w adz  swego
rywala ze Wschodu, prefekta Rufma.
W tym czasie nasycenie armii elementem germa skim dosi o szczytu. Ju  za Teodozjusza
Wielkiego Germanowie stanowili wi kszo  oddzia ów rzymskich: obecnie, kiedy w adza znalaz a
si  w r ku dwu nieletnich synów Teodozjusza Honoriusza i Arkadiusza, wp ywy germa skich
wodzów wzros y niczmiernie. Wandal Stylichon zaj  najwy sze stanowisko w zachodniej cz ci
imperium, wzbudzaj c niech  starszych rodów senatorskich, na Wschodzie jego sprzymierzeniec
Got Gainas zamordowa  prefekta Rufina na oczach ma oletniego cesarza Arkadiusza.
Niczdyscyplinowane, dzikie oddzia y germa skie pl drowa y tereny, przez które przechodzi y, a
ich pewno  siebie stale si  wzmaga a. Konflikty religijne mi dzy aria skimi Gotami a katolick
ludno ci  zaostrza yjeszcze niech  do Germanów.
Reakcja antygerma ska podsycana przez senatorów i niektóre ko a dworskie wybuch a
gwa townie, najpierw w Konstantynopolu: w roku 400 ludno  wymordowa a 7 tys.
przebywaj cych w mie cie  nierzy gockich, po czym przyst piono do radykalnego oczyszczenia
armii wschodniorzymskiej z elementu germa skiego. Los wyt pionych w stolicy Wschodu
wspó plemie ców przestraszy  wodza Wizygotów Alaryka: zamiast pom ci  wymordowanych,
Alaryk zawar  ugod  ze zwyci skim stronnictwem antygerma skim i da  mu si  skierowa  na
Zachód  przeciwko swemu dawnemu mocodawcy  Stylichonowi. W 402 r. Wizygoci obj li
dotychczasow  siedzib  cesarza  Mediolan. Stylichon odniós  nad nimi  wietne zwyci stwo pod
Pollenti , ale zarówno wówczas, jak i przy kilku nast pnych okazjach, nie skorzysta  z mo liwo ci
ca kowitego zniszczenia naje ców  prawdopodobnie chcia  doprowadzi  do ugody z Alarykiem i
ponownego wys ania go przeciw Konstantynopolowi.
Tymczasem jednak przysz a katastrofa. Dla walki z Alarykiem Stylichon musia  opró ni  z wojsk
spokojn  od dawna granic  Renu. Pod koniec 405 r. granica tajednak zosta a przerwana przez lu ne
ró noplemienne germa skie bandy wojskowe pod wodz  Radagaisa. Stylichon rozpocz  z nimi
zwyci sk  walk , ale w  lady Radagaisa ruszy y, przekraczaj c Ren pod Moguncj , ju  nie lu ne
oddzia y, lecz ca e plemiona germa skie: Wandalowie, Swewowie, Burgundowie. Wszystkie te
wypadki wrogowie Stylichona przypisali jego przyjaznej Germanom polityce. Armie rzymskie w
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Brytanii i Galii zbuntowa y si , og aszaj c cesarzem jednego z oficerów, Konstantyna. W Italii
ludno  miast zacz a napada  na  nierzy germa skich, a w armii rozpocz y si  walki mi dzy

nierzami germa skimi a  wie o zmobilizowanymi dla ochrony Italii oddzia ami z miejscowej
ludno ci. Pod wp ywem dworu cesarz Honoriusz przeszed  na stron  ugrupowania
antygerma skiego. Stylichon zwabiony zosta  do nowej siedziby cesarskiej  Rawenny, gdzie,
korzystaj c z tego,  e zrczygnowa  on z germa skiej eskorty, zamordowano go w dniu 22 sierpnia
408 r.
Rezultatem tego faktu by  dalszy wstrz s: germa scy  nierze Stylichona, boj c si  losu swych
kolegów wymordowanych w Konstantynopolu, przeszli masowo na stron  Alaryka. Ten ostatni, od

szego czasu obozuj e w Noricum, uk ada  si  ze Stylichonem o  d, za który mia  wej  na
 rzymsk : obecnie, przestraszony ruchami antygerma skimi, obni dania. Kiedy mimo

wszystko pretensje Alaryka zosta y odrzucone, wkroczy  on ponownie do Italii i wch aniaj c po
drodze zbieg ych germa skich  nierzy cesarza, pod  ku Rzymowi. "Wieczne miasto", po raz
pierwszy od czasów Hannibala, ujrza o nieprzyjaciela pod swymi murami. Rokowania Alaryka z
senatem nie przynios y rezultatów i 24 sierpnia 410 r. wyg odzone miasto wpad o w r ce
Germanów, którzy przez trzy dni pustoszyli je,  upi c i wzniecaj c po ary. W ród uprowadzonych
z Rzymu je ców znajdowa a si  siostra cesarza, Galla Placydia.
Po z upieniu Rzymu Alaryk ruszy  na po udnie Italii, pragn c przez Sycyli  dosta  si  do Afryki,
jednak przeprawa na wysp  nie uda a si  wskutek burzy morskiej. Zawróci  wi c na pó noc, ale w
drodze powrotnej zmar  w pobli u Consenzy. Wizygoci obrali królem jego szwagra Ataulfa, który
poprowadzi  ich do po udniowej Galii, aby wykorzysta  trwaj ce tam zamieszki dla uzyskania
sta ych siedzib.
Galia, wstrz sana walk  mi dzy uzurpatorem Konstantynem a wojskami wiernymi dworowi
rawe skiemu, by a widowni upie czych pochodów Wandalów, Swewów, Alanów, którzy z
ko cem 409 r. przekroczyli Pireneje i ruszyli na podbój Hiszpanii. Wyprawa zako czy a si
sukcesem  ca a zachodnia cz  pó wyspu wpad a na d szy czas w ich r ce. Swewowie osiedlili
si  na pó nocnym zachodzie (Galicja), na po udnie od nich, w Luzytanii, osiedli Alanowie,
Wandalowie za  opanowali po udniow  prowincj  Betyk , zwan  od nich pó niej Andaluzj . W
Galii pozostali Burgundowie, cz  Alanów oraz Frankowie, którzy walcz c z innymi Germanami
jako sprzymierze cy Rzymu nie omieszkali zaw adn  znacznymi obszarami na pó nocy kraju.
Tym razem jednak uda o si  Rzymianom uratowa  resztki autorytetu cesarstwa.  nierz
iliryjskiego pochodzenia, Konstancjusz, stan wszy u boku cesarza Honoriusza, zebra  resztki si  i
wykorzystuj c antagonizmy mi dzy ludami germa skimi, przywróci , przynajmniej nominalnie,

adz  Rzymu. Pokona  Konstantyna i innych uzurpatorów galijskich, zlikwidowa  te  gro
prób  Ataulfa, który po lubi  Gall  Placydi  i usi owa  wokó  Tuluzy zbudowa  w asne
rzymskogockie pa stwo (415). Nast pca Ataulfa, Wallia, wst pi  na s  Rzymu jako
sprzymierzeniec, otrzymuj c dla swego ludu tereny zachodniej Akwitanii i obietnic  sta ego
zaopatrzenia w zbo e. Za t  cen  rozpocz  Wallia wojn  u boku Konstancjusza z innymi ludami
germa skimi w Galii i Hiszpanii, redukuj c ich posiad ci do wyznaczonych im obszarów
osadniczych i zmuszaj c do zawarcia uk adów o przymierzu z Rzymem. Zwyci ski Konstancjusz
otrzyma  jako  on  Gall  Placydi , a niebawem (421) zosta  przez cesarza uznany wspó regentem.

mier  przeci a dzia alno  tego nieprzeci tnego cesarza  ostatniego z  nierzy illiryjskich na
tronie. Syn jego i Galii Placydii Walentynian III  zasiad  po  mierci Honoriusza i okresie rz dów
uzurpatora Jana, na tronie rawe skim (425).

14. Wandalowie w Afryce. Rozk ad armii rzymskiej

W chwili, kiedy sytuacja mog a uchodzi  za opanowan , spad  na Rzym nowy, jeszcze dotkliwszy
cios. Obj cie tronu przez ma oletniego przedstawiciela dynastii wywo o now  walk  o wp ywy
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mi dzy rzymskimi wodzami. Jeden z nich  Bonifacjusz, namiestnik Afryki, bez wahania wezwa  w
428 r. na pomoc Wandalów z poludniowej Hiszpanii, dostarczaj c nawet statków do przewiczienia
ich na po udniowy brzeg Morza Sródziemnego. W tym e czasie królem Wandalów zosta
Genzeryk, jeden z najwybitniejszych polityków germa skich okresu w drówki ludów. Widz c,  e
w Hiszpanii lud jego nie zdo a utrzyma  si  d ej w walce z przyt aczaj cymi si ami Wizygotów,
skorzysta  z okazji, aby za v Afryce nowe pa stwo germa skie.
Mimo pogodzenia si  Bonifacjusza z dworem rawe skim, nie zdo ano zapobiec szybkiej akcji
Genzeryka, wspieranego przez Berberów i witanego ch tnie przez licznych w Afryce zwolenników
herczji donatystów, prze ladowanych poprzednio przez wladze cesarskie. Bonifacjusz zosta  pobity
pod Hippon , która wpad a w r ce Wandalów wraz z wi kszo ci  kraju. Dopiero w 435 r. Aecjusz,
znakomity wódz, który stan  u steru dworu rawe skiego, zmusi  Genzeryka do zawarcia uk adu,
uznaj cego Wandalów za "sprzymierze ców" i redukuj cego ich posiad ci do cz ci zdobytego
terytorium; w 439 r. Genzeryk wznowi  jednak wojn , zdobywaj c Kartagin  i opanowuj c
najbogatsze tereny rolnicze. Bezsilny cesarz uk adem z 442 r. zatwierdzi  te nabytki; uk ad ten
gwarantowa  Genzerykowi nadto suwerenno ; jedynym jego obowi zkiem by o dostarczanie
zbo a dla Rzymu.
Poniewa  wy ywienie Rzymu i ca ej Italii by o zale ne od dowozu zbo a z Afryki, usadowienie si
tam Wandalów stanowi o dla Rzymu  miertelne niebezpiecze stwo. Aecjusz usi owa  temu
zapobiec, staraj c si  utrzymywa  jak najlepsze stosunki z Genzerykiem, którego syn Huneryk
po lubi  córk  Walentyniana III. Rozbudowa w asnej floty pozwoli a Wandalom w krótkim czasie
sta  si  panami morza od Gibraltaru po Grecj  i utrudni a kontakty mi dzy wschodni  a zachodni
cz ci  Imperium Rzymskiego.
Reakcja antygerma ska, która doprowadzi a do za amania polityki Stylichona i omal nie
przyspieszy a ko ca zachodniego cesarstwa, nie przynios a  adnych trwa ych zmian.
Zachodniorzymska si a zbrojna nadal rekrutowa a si  spo ród barbarzy ców, a ze wzgl du na
malej ce mo liwo ci finansowe dworu rawe skiego coraz mniejsza by a regularna armia,
zorganizowana na tradycyjny sposób rzymski; pod znakami cesarstwa walczy y przewa nie
oddzia y "sprzymierze ców" germa skich, posiadaj ce w asnych wodzów i stosuj ce w asn
taktyk  wojenn ; mog y one w ka dej chwili zmieni  front i wypowiedzie  pos usze stwo
cesarstwu.
Inaczej sta o si  na Wschodzie, który przecie  u schy ku IV w. by  bardziej zagro ony ze strony
germa skich naje ców; tam gwa towna reakcja antygerma ska w roku 420 by a wst pem do
gruntownych reform wojskowych. Oczyszczono kadr  oficersk  z Germanów, wrócono do systemu
rekrutacji wojska w granicach imperium. Oddzia y z one z przymusowo wcielonych do wojska
ch opów ust powaly wprawdzie waleczno ci  germa skim najemnikom, ale istnienie ich ponownie
przywróci o zwi zek mi dzy armi  a krajem, którego broni a. Burzliwe dzieje V w. nie pozwoli y
na realizacj  tej reformy w ca ej rozci ci: tylko niektóre z oddzia ów, zaci ganych w
najbardziej zacofanych cz ciach cesarstwa (jak np. górale izauryj cyl, mog y si  mierzy  z
naje cami. Tote  i wschodnie cesarstwo musia o wróci  do systemu przyjmowania
barbarzy ców w sk ad armii. Ale czyniono to na innych zasadach: przede wszystkim Germanowie
nie odzyskali ju  dawnej przewagi liczebnej w ród barbarzy skich  nierzy, a ponadto
barbarzy ców rekrutowano pojedynczo, nie tworzono z nich wi kszych jednolitych
narodowo ciowo oddzia ów, na ich czele stawiano oficerów rzymskich lub w ka dym razie
pochodz cych z terenów cesarstwa.

15. Attyla i Aecjusz
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Podczas gdy zachodnia cz  Imperium Rzymskiego pustosza a wskutek najazdów germa skich i
towarzysz cych im wojen domowych, wschodnie cesarstwo znalaz o si  w obliczu pot nego
zwi zku plemiennego Hunów, którzy oko o 420 r. za yli centrum swej organizacji na stepach nad
Cis  i narzucili zwierzchnictwo okolicznym ludom germa skim, tureckim i s owia skim. Na czele
tego "pa stwa" stan  w roku 434 Attyla, pocz tkowo wraz z bratem Bled , od 445 r., po jego
zamordowaniu, sam. Dwór konstantynopolita ski, nie maj c si , by si  przeciwstawi  nowej
pot dze, spl tany intrygami zwalczaj cych si  frakcji i szamoc cy si  w ród walk religijnych,
zdecydowa  si  oko o 430 r. p aci  w adcy Hunów coroczny ci ki trybut w z ocie za cen
oszcz dzania granic cesarstwa.
Mimo to w 441 r. Attyla zaatakowa  cesarstwo, a w 447 r. ponowi  atak. Hordy Hunów dotar y do
Termopil i pod mury Konstantynopola. Dyplomacji wschodniorzymskiej uda o si  sk oni  Attyl
do odst pienia za cen  oddania szeregu twierdz pogranicznych i potrojenia trybutu; przyczyn  tego
umiarkowania króla Hunów by y zapewne jego ofensywne plany w stosunku do Zachodu.
Je eli mimo wszystkich ciosów zachodnia cz  cesarstwa broni a si  przed katastrof  i armie
rzymskie nieraz jeszcze dotkliwie razi y wrogów, by a w tym niema a zas uga patrycjusza*
Aecjusza, który pozbywszy si  rywali, na pocz tku lat trzydziestych sta  si  w ciwym w adc
Italii i wszystkiego, co pozosta o z posiad ci rzymskich Galii i Hiszpanii. Syn oficera walcz cego
u boku Stylichona, m odo  sp dzi  jako zak adnik u Hunów, w ród których zdoby  sobie niema y
autorytet. Pomoc Hunów, któr  regularnie otrzymywa , pozwoli a mu przewa  wp ywy
przeciwników w Rawennie i odnie  szereg zwyci stw nad buntuj cymi si  "sprzymierze cami".
Otaczaj ca go, z ona z Hunów, prywatna gwardia przyboczna udaremni a próby zamachów na
jego  ycie. Dzi ki ogromnym wysi kom, przerzucaniu si  z jednej cz ci Galii do drugiej, udawa o
si  Aecjuszowi trzyma  w ryzach Wizygotów, Burgundów, Franków i Alemanów czyhaj cych na
sposobno  opanowania ziem podleg ych jeszcze cesarstwu. Ale wojny te, toczone znowu si ami
barbarzy ców, i to cz sto najdzikszych spo ród nich  Hunów, powodowa y straszliwe spustoszenie
w kraju: zrozpaczeni ch opi, na których ci o w dodatku brzemi  podatków  tym wi ksze, im
mniej ziem pozostawa o w zakresie dzia ania cesarskiego aparatu fiskalnego chwytali za bro
przeciw rzymskim urz dnikom i  nierzom, wzywaj c na pomoc Germanów. Polityka Aecjusza,
opieraj cego si  na pomocy Hunów, by a mo liwa tylko dopóki Attyla nie przejawia  tendencji
agresywnyeh wobec Zachodu.
Ale oko o 448 r. król Hunów zaprzesta  wypraw na spustoszony Pó wysep Ba ka ski i zacz
szuka  pretekstu do uderzenia za zachodnie cesarstwo. Interwencja Attyli w wewn trzne sprawy
Franków doprowadzi a do pierwszego starcia z Aecjuszem. Wkrótce król Hunów za da  r ki
Honorii, siostry cesarza Walentyniana III, oraz odst pienia, jako posagu, po owy zachodniego
cesarstwa. Gdy odrzucono te  dania, przekroczy  Ren i zacz  pustoszy  Gali . Na spotkanie
wysz y mu po czone si y rzymskogerma skie, pod dowództwem Aecjusza, któremu uda o si
zada  Hunom kl sk  w wielkiej bitwie na polach katalaunijskich w Szampanii (451). Attyla
wycofa  si  z Galii, ale w roku nast pnym uderzy  na ogo ocon  z wojska Itali , zrównuj c z
ziemi  Akwilej  i w  upie czym pochodzie docieraj c do Rzymu. Zapewne dywersja ze strony
cesarza wschodniorzymskiego Marcjana, który nie tylko odmówi  p acenia trybutu, ale zaatakowa
siedziby Hunów, sk oni a Attyl  do uk adów z senatem i papie em Leonem. Dalsze próby jego
interwencji w obu cz ciach Imperium Romanum powstrzyma a  mier  (453).
Podbici przez Hunów Germanowie wykorzystali spory mi dzy synami Attyli, aby podj  wielkie
powstanie, na którego czele stan  król Gepidów Ardaryk. W wielkiej bitwie nad rzek  Nedao
(której nie da o si  dotychczas umiejscowi ) Hunowie zostali rozgromieni. Wi kszo  ich opu ci a
dotychczasowe siedziby i powróci a na stepy czarnomorskie, drobnej cz ci cesarz Marcjan
pozwoli  osiedli  si  na Pó wyspie Ba ka skim. Ziemie opuszczone przez Hunów zaj li zwyci zcy
Gepidowie i Ostrogoci.
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16. Koniec zachodniego cesarstwa

Jednak e upadek pa stwa Hunów nie uratowa  zachodniego cesarstwa przed katastrof . Bezsilno
Aecjusza pozbawionego pomocy Hunów widzieli zarówno jego germa scy "sprzymierze cy", jak i
wrogowie na dworze rawe skim i w senacie rzymskim. Cesarz Walentynian III, zawsze usuwany
na daleki plan przez mo nego patrycjusza, zapragn  odegra  wreszcie sam rol  polityczn  i
zapewniwszy sobie poparcie Genzeryka zamordowa  Aecjusza podczas audiencji we w asnym
pa acu (454).  mier  "ostatniego Rzymianina" poci gn a w odch  katastrofy równie  jego
morderc , zg adzonego w pó  roku pó niej w Rzymie (455), gdy niebacznie pojawi  si  w obozie
wojskowym. Obwo any przez armi  cesarzem senator Petroniusz Maximus zosta  zamordowany na
wie  o zbli aniu si  Wandalów Genzeryka. Król Wandalów, og osiwszy si  m cicielem
Walentyniana, po wyl dowaniu w Italii, bez oporu wkroczy  do Rzymu,  upi c go gruntownie (st d
"wandalizm") i wywo c wszystko, co tylko da o si  zabra , wraz z kilku tysi cami je ców, w ród
których by a wdowa po Walentynianie z córkami.
W roku 455 w ciwie upad o zachodnie cesarstwo. Ruina jego by a tak kompletna,  e zabrak o
pretendentów do purpury; dopiero prefekt Galii Avitu  og osi  si  cesarzem pod protekcj  króla
wizygockiego Teodoryka II. Uda o mu si  uzyska  uznanie w Italii, ale wkrótce (456) zosta
zamordowany z rozkazu nowego wodza armii, Swewa, patrycjusza Rycymera, który odegra  rol
grabarza imperium. Jeszcze raz usi owa  opanowa  sytuacj  zdolny oficer Aecjusza, Majorian,
który uzyska  poparcie cesarza wschodniego, Leona, ale poparcie natury czysto moralnej.

Ani wydane przez Majoriana edykty, ani jego kampanie wojenne nie przynios y ulgi; wzmo ona
jego aktywno  wzbudzi a za to obawy Rycymera, który pospieszy  i jego zamordowa  (461). Nie
mieli ju adnego znaczenia nast pcy Majoriana: jedni mianowani przez cesarzy wschodnich
(Antemiusz, duliusz Nepos), inni przez samego Rycymera (Libiusz Sewer) czy zgo a Genzeryka
(Gliceriusz).

mier  Rycymera (472) nie zmieni a sytuacji: zamiast niego rozdawc  korony sta  si  nowy wódz,
Orestes. Ten ostatni, Rzymianin z Panonii, w 475 r. mianowa  cesarzem swego nieletniego syna,
Romulusa, nosz cego w historii przydomek Augustulus (Cesarz tko). Nie mia  jednak nawet czym
zap aci du swym germa skim  nierzom  tak dalece wszystko by oju  ruin .  nierze
zbuntowali si  wi c i obrali swym królem  germa skim zwyczajem  Skira Odoakra (476). Odoaker
zabi  Orestesa, usun  z tronu Romulusa, odsy aj c insygnia cesarskie do Konstantynopola i
obiecuj c sprawowa  rz dy w Italii w imieniu cesarza wschodniego Zenona. W Dalmacji trzyma
si  jednak jeszcze (do 480) usuni ty z Rawenny w 475 r. cesarz Juliusz Nepos. Dopiero po jego
mierci Zenon zgodzi  si  uzna  istniej cy stan rzeczy formalnie przywracaj cy jedno  cesarstwa,

faktycznie za  równaj cy si  opanowaniu przez Germanów ca ej zachodniej cz ci imperium.
Resztki panowania rzymskiego w Hiszpanii zosta y zlikwidowane z chwil , kiedy nowy król
Wizygotów Euryk og osi  rozwi zanie "przymierza" z Rzymem i w ci gu kilku lat (46973)
opanowa  ca  prowincji tarrago skiej, a granice pó nocne swego pa stwa opar  a  o Loar .
Panonia i Noricum zosta y opanowane przez Rugiów i Ostrogotów, Sycylia, Sardynia, Korsyka i
Baleary  przez Wandalów. W Galii na pó noc od Loary utrzymywa  si  wódz rzymski Syagriusz,
dopóki w 486 r. nie uleg  Frankom, którzy w czyli t  cz  Galii do swego pa stwa. Prowansja
wreszcie w 476 r. zosta a opanowana przez Euryka.
Panowanie Odoakra w Italii nie wnios o  adnych zmian do istniej cego systemu administracji; co
wi cej, Odoaker, nie czuj c si  pewnie wobec dwulicowej polityki Zenona, zawar  osobliwy sojusz
z senatem rzymskim, zwi kszaj c znacznie jego kompetencje w zakresie administracji (m.in. bicie
monety). Odzyskanie Sycylii, Noricum i Dalmacji poprawi o sytuacj  Italii, zw aszcza w dziedzinie
wy ywienia, a przeznaczenie na wyposa enie armii skonfiskowanej latyfundystom jednej trzeciej
gruntów rozwi za o gro ny problem buntów nie op acanego wojska. Mimo to jednak rz dy
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Odoakra nie potrwa y d ugo: ani dwór konstantynopolita ski, ani wi kszo  italskich mo nych nie
mog a si  pogodzi  si  z rz dami barbarzy skiego króla w samym sercu imperium.

17. Teodoryk Wielki

Si a do zadania ciosu Odoakrowi znalaz a si  szybko: dokona  tego mia  (488) znajduj cy si  na
bie wschodniorzymskiej król Ostrogotów Teodoryk, cz owiek o ogromnych zdolno ciach, a

przy tym gor cy wielbiciel rzymskiej kultury. Konflikty Teodoryka z wiaro omnym Zenonem,
prowadz ce do wielokrotnego pustoszenia przez Ostrogotów Pó wyspu Ba ka skiego (prawie a  po
mury stolicy), znalaz y korzystne dla obu stron rozwi zanie. Konstantynopol odetchn , Italia za
znalaz a si  po kilku latach zaci tej walki w r ku Ostrogotów. Odoaker kapitulowa  w Rawennie
(493) i wkrótce zgin  z r ki zwyci zcy.Teodoryk obj  rz dy w Italii formalnie jako cesarski
magister militum*, obok tego nosi  jednak tytu  królewski, przywdziewa  purpur , a w niektórych
inskrypcjach uzurpowa  sobie zastrze one dla cesarzy tytu y augustus i dominus noster. Je eli
jednak Konstantynopol liczy  na wzmocnienie swej w adzy nad Itali  po przej ciu jej z r k
Odoakra do Teodoryka, to zawiód  si  zupe nie. Teodoryk, mimo ca ego swego szacunku dla
instytucji rzymskich, rz dzi  Itali  niezale nie i sam kierowa  wszystkimi sprawami, z wyj tkiem
prawodawstwa i nadawania obywatelstwa rzymskiego. Swych poddanych gockich zmasowa  w
pó nocnej Italii, stosuj c zasad cis ej separacji ich od Rzymian, czemu sprzyja y zreszt  konflikty
religijne (arianizm Gotów). Sprawy wojskowe pozosta y wy cznie w r ku Gotów, natomiast w
administracji cywilnej, gdzie zachowano dawn  struktur , przewodzili Rzymianie. Teodoryk d
do zwi zania ze sob  arystokracji senatorskiej Rzymu obdarzaj c j  urz dami i honorami,  c
wielkie sumy na restauracj  monumentalnych budowli i buduj c nowe amfiteatry, termy i
akwedukty, popieraj c wreszcie opozycj  papie a i kleru rzymskiego przeciwko panuj cemu nad
Bosforem monofizytyzmowi (por. I, 24). Pozwoli o mu to zyska  w ród Rzymian przyjació  i
wspó pracowników, takich jak jego panegirysta, poeta, dyplomata i biskup Ennodiusz czy  w
nast pnym pokoleniu uczony Kasjodor, do ko ca stoj cy na stra y sojuszu Rzymian z O trogotami.
Wi kszo  senatorów jednak, nienawidz ce arian duchowie stwo, a nawet masy ludowe z
niech ci  patrzy y na rz dy barbarzy ców, pilnie strzeg cych swej odr bno ci i panowania
militarnego. Kiedy w 517 r. na tronie cesarskim znowu pojawi  si  katolik  Justyn  sympatie do
Konstantynopola pog bi y si  jeszcze bardziej, a spiski organizowane przez Rzymian przeciw
panowaniu Gotów zmusi y Teodoryka do represji (stracenie filozofa Boecjusza, senatora
Symmacha,  mier  w wi zieniu papie a Jana I).
Mimo tych wszystkich tar  czasy Teodoryka by y okresem niczm conego spokoju i pomy lno ci
gospodarczej, jakiej Italia nie zna a od dawna. Wyrazem pot gi króla Ostrogotów sta o si  oparcie
pó nocnych i wschodnich granicjego panowania o Dunaj; na zachodzie wstrzyma  pochód Franków
ku Morzu  ródziemnemu, przy czaj c ponownie do Italii Prowansj  i obejmuj c rz dy regencyjne
nad hiszpa skim królestwem Wizygotów. W ród bli szych i dalszych ludów germa skich cieszy
si  Teodoryk ogromnym autorytetem.  mier  jego jednak w 526 r. okaza a ca  s abo
skonstruowanej przeze  budowli. Jego córka Amalasunta, sprzyjaj ca Rzymianom i darzona
nieufno ci  przez Gotów nie mog a podo  rosn cym zaburzeniom wewn trznym i zbli aj cemu
si  zagro eniu z zewn trz.

18. Restauracja imperium przez Justyniana
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W rok po  mierci Teodoryka doszed  do w adzy w Konstantynopolu cesarz Justynian I (527), który
postawi  sobie za cel przywrócenie dawnej  wietno ci Imperium Rornanum. Plany takie nie by y
mrzonk : za rz dów Anastazego i Justyna I cesarstwo wzmocni o si  znacznie finansowo i
militarnie, a po krwawym st umieniu "rewolucji Nika" (por. I, 22) przycich y na jaki  czas
zamieszki w Konstantynopolu, stanowi ce plag  poprzednich panowa . Równie  sytuacja
zewn trzna kszta towa a si  pomy lnie: jedynym gro nym przeciwnikiem by a Persja; w ród
pa stw germa skich  adne po  mierci Teodoryka Wielkiego  nie posiada o wewn trznej zwarto ci.
W osobie Justyniana g bokie przywi zanie do tradycji rzymskich i pragnienie przywrócenia
panowania rzymskiego na utraconych terenach  czy o si  z niczwyk ym uporem. Nie liczy  si  on
z cen , jak  przysz o p aci  za realizacj  dalekiego celu. Mimo wielkiej pracowito ci (nazywano go
"cesarzem bezsennym"  basileus ahoimetos) brak o cesarzowi zdolno ci i szerszych perspektyw
politycznych, a uleganie wp ywom  ony Teodory, która wed ug swych kaprysów usuwa a ze
stanowisk najbardziej zas onych ludzi, powodowa o liczne za amania polityki cesarza i ogromne
straty, a nawet kl ski.
Pierwszym etapem akcji odzyskiwania Zachodu przez Justyniana by a Afryka. Jako pretekst do
interwencji pos  przewrót pa acowy w pa stwie Wandalów. Król Childeryk, wnuk po k dzieli
cesarza Walentyniana III,
sprzyjaj cy katolikom i uznaj cy zwierzchnictwo Konstantynopola, zosta  w 530 r. usuni ty przez
opozycj  na czele z Geilamirem, który obj  tron królewski. Gdy interwenc a dyplomatyczna nie
pomog a, Justynian zdecydowa  si  w 533 r. wys  ekspedycj  wojskow  ze
znakomitym wodzem pochodzenia germa skiego Belizariuszem na czele. Wskutek kompletnej
nieudolno ci króla Wandalów, rozproszenia ich si  i dywersji ze strony Berberów, mimo s abo ci
liczebnej wojsk cesarskich Wandalowie zostali w kilku bitwach zniszczeni i po
nieca ym roku walki Geilamir kapitulowa . Itali  pragn  Justynian odzyska  drog  stopniowego
zwi kszenia swych wp ywów i rokowa  z Amalasunt , znajduj  si  w ostrym
konflikcie z niech tnymi Rzymianom mo nymi gockimi. Odebrali oni spod jej opieki syna (VI w.)
nominalnego królal Atalaryka, by przez obozowe wychowanie zneutralizowa  jego rzymsk
edukacj . Niebaweni sytuacja przybra a dramatyczny charakter. W 534 r. zmar  Atalaryk, a jego
matka, pozbawiona odt d formalnych podstaw sprawowania w adzy nad Gotami, dokooptowa a do
rz dów swego krewnego Teodahada. Ten ostatni jednak kaza  Amalasunt  zamordowa , budz c
ogromne oburzenie Rzymian i dostarczaj c Justynianowi pretekstu do interwencji.
Przeciwko Gotom ruszy y dwie armie rzymskie. Jedna z nich, pod dowództwem Mundusa,
opanowa a Dalmacj , druga, na czele z Belizariuszem, bez walki niemal zaj a Sycyli .
Zastraszony Teodahad wszcz  tajne rokowania z cesarzem, objecuj c wyda  mu Itali  w zamian
za odszkodowanie pieni ne i azyl w Konstantynopolu. Kiedy jednak Belizariusz wyl dowa  w
Italii, bez wi kszych przeszkód dotar  do Neapolu i zdoby  go, starszyzna gocka zdetronizowa a
Teodahada (który zosta  zabity podczas ucieczki) i obra a królem Witigesa, zwolennika wojny z
Rzymianami. Oddanie Frankom Prowansji mia o zapewni  Ostrogotom zbrojn  pomoc pot nych

siadów. Nie zapobiegio to opanowaniu w 536 r. Rzymu przez Belizariusza, entuzjastycznie
powitanego przez senat i ludno . Witiges stara  si  odzyska  Rzym, a przesz o roczne obl enie
miasta przez pot  armi  Ostrogotów stanowi o dla Rzymu wi ksz  kl sk , ni  najazdy
Wizygotów i Wandalów (zniszczenie akweduktów, epidemia, która zdziesi tkowa a ludno
miasta). Dzi ki talentom wojskowym Belizariusza, niewielka armia rzymska (pocz tkowo oko o 5
tys. ludzi) nie tylko wytrzyma a obl enie kilkudziesi ciu tysi cy Ostrogotów, ale potrafi a im
zada  wiele dotkliwych pora ek; tymczasem inne oddzia y cesarskie opanowywa y miasta
rodkowej Italii, zbli aj c si  do Rawenny. Witiges by  zmuszony zaprzesta  obl enia Rzymu.

Egzekucj  senatorów, których zatrzyma  poprzednio jako zak adników, rozpocz  terror wobec
ludno ci rzymskiej; jednocze nie dowódcy oddzia ów bizantyjskich pustoszyli osiedla Gotów.
Mediolan, który przeszed  na stron  cesarsk , zosta  po d szym obl eniu zdobyty i zniszczony
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przez Ostrogotów i posi kowe oddzia y frankijskie, a jego ludno  w znacznej mierze
wymordowano lub sprzedano w niewol .
Po d szej kampanii, przeci gaj cej si  wskutek rywalizacji bizantyjskich dowódców, Belizariusz
obleg  Rawenn  i w 540 r. zmusi  Witygesa do kapitulacji. Warunki tej ostatniej, zabezpieczaj cej
Ostrogotom posiad ci w dolinie Padu i autonomi , opiera y si  na autorytecie, jaki Belizariusz
zdoby  sobie u przeciwników w toku kampanii; projektowano og oszenie zwyci skiego wodza
cesarzem Zachodu. Belizariusz nie przyj  purpury, ale mimo to rawe skie rokowania wywo y
niepokój dworu konstantynopolita skiego: zdobywca Italii zosta  odwo any, a wojska cesarskie w
Italii pozbawione jednolitego dowództwa.
W tych warunkach rozpocz  ostatni ,  mierteln  walk  Ostrogotów o Itali  obrany w roku 541
królem m ody Totila. U atwia a j  wznowiona równocze nie na wschodnich kra cach imperium
wojna perska (por. I, 27), a tak e ci kie walki z Berberami w Afryce, najbardziej jednak sprzyja a
jej dczorganizacja rzymskiej administracji w Italii, brak jednolitego dowództwa oraz narzucenie
zniszczonemu olbrzymich podatków, które kaza y ludno ci rzymskiej wzdycha  do "dobrych
czasów" ostrogockich. Rozumiej c to, Totila podj  rewolucyjn  polityk . Kiedy jego poprzednicy
szukali porozumienia z senatem, on przeci gn  na sw  stron  ch opów: pustosz c senatorskie
latyfundia, uwalnia  niewolników, znosi  podatki, ci ary kolonów, stara  si  powstrzymywa
swych ludzi od zadawania gwa tów ubogiej ludno ci wiejskiej. Na wyniki nie musia  d ugo czeka :
prawie ca a Italia wpad a w jego r ce, a w roku 546 opanowa  tak e Rzym. Ocala e z obl enia
resztki ludno ci musia y opu ci  Wieczne Miasto, które zmieni o si  na pewien czas w bezludne
ruiny.
Mimo wszystko Justynian nie podj  proponowanych przez Totil  uk adów. Z ogromnym
wysi kiem zebrano now  ogromn  armi , która wkroczy a do Italii od strony Dalmacji. Na jej czele
sta  do wiadczony wódz i polityk  Narses. Totila zdecydowa  si  podj  waln  bitw , zast puj c
mu drog  do Rzymu. Pod Busta Gallorum (pod Tadinae) w 552 r. Ostrogoci ponie li straszliw
kl sk , g ównie wskutek nieumiej tno ci pos ugiwania si ukiem, którym  wietnie w ada y
zarówno piesze, jak i konne oddzia y bizantyjskie, rekrutowane na Wschodzie. Sze  tysi cy
Ostrogotów wraz z królem pad o. By  to ju  koniec ich pa stwa. Og oszony królem Teja grasowa
jeszcze w Italii, wy adowuj c rozpacz w dzikich aktach zemsty i okrucie stwa.
Likwidacja poszczególnych punktów oporu Ostrogotów przeci gn a si  jeszcze kilka lat: Narses
musia  równie  odeprze  wielki najazd Franków i Alemanów. Resztki Ostrogotów wyw drowa y
lub wtopi y si  w miejscow  ludno . Wydawa o si ,  e Italia na d ugo wróci a pod panowanie
cesarskie. Justynian wyda  nowe przepisy reguluj ce jej administracj  i maj ce pomóc w
odbudowie porz dku.
Jednocze nie z drug  ofensyw  w Italii zaatakowa  Justynian Hiszpani . Interweniuj c w spory o
tron wizygocki, wódz cesarski Liboriusz opanowa  w 552 r. po udniow  cz  kraju  tzw. Betyk  i
przywróci  w niej administracj  rzymsk , która przetrwa a oko o sze dziesi ciu lat, zanim
królowie Wizygotów zdo ali przywróci  tam sw  w adz .

19. Inwazja Longobardów

Italia, przywrócona cesarstwu przez Narsesa po 552 r. nie by a ju  tym samym krajem, który w
latach trzydziestych opanowa  Belizariusz. Zniszczenia dokonane w czasie wojny z Totil  przez
obie strony walcz ce (armie bizantyjskie równie  sk ada y si  z barbarzy ców: Germanów,
Hunów, Bu garów, S owian, Ira czyków, Arabów itp.) przekracza y wszystko, co kraj wycierpia
w V w. Przede wszystkim przesta o bi  serce imperium  Rzym, w którym po wojnach gockich
pozosta a niewielka tylko cz stka dawnej ludno ci. Prastare pomniki  wietno ci Rzymu zosta y
zniszczone, rody senatorskie, piel gnuj ce rzymskie tradycje, cz ciowo wyt pione, gdy  Totila
kaza  straci  wielu senatorów trzymanych w charakterze zak adników, cz ciowo za
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wyemigrowa y do Konstantynopola, reszta tak zubo a,  e nie mog a skutecznie pe ni  dawnej
roli. Siedzib  w adz cesarskich umieszczono w nie zniszczonej Rawennie, w Rzymie zosta
natomiast papie , którego pozycja w mie cie stawa a si  odt d coraz bardziej decyduj ca.
By  mo e d szy pokój pozwoli by Italii cz ciowo przynajmniej zaleczy  rany. Jednak e czeka

 nowy najazd barbarzy ców, którego odeprze  ju  nie zdo a. W roku 568 pojawili si  na nizinie
nadpada skiej aria scy Longobardowie, jeden z najmniej cywilizowanych ludów germa skich,
przebywaj cy dotychczas w Panonii. Zostali oni stamt d wyparci przez nowych przybyszów ze
stepów czarnomorskich turecki lud Awarów, którzy jako nast pcy Hunów za yli w ich
pano skich siedzibach nowy koczowniczy zwi zek plemienny. Podbiwszy okolicznych S owian,
zacz li wyprawia  si  na Konstantynopol. Atakowane przez Awarów, S owian i Bu garów
cesarstwo nie mog o przyj  w por  z pomoc  swym italskim posiad ciom.
Jedna po drugiej pada y twierdze w pó nocnej Italii (zwanej odt d Longobardi , Lombardi ), w
których schroni y si  s abe oddzia y cesarskie, naje cy wdarli si  do  rodkowej cz ci pó wyspu,
a nawet na po udnie. W Pawii nad Tycynem król Longobardów Alboin umie ci  sw  stolic ; w
rodkowej cz ci kraju powsta o ksi stwo

REGRES I POST P W GOSPODARCE I KULTURZE PA STW EUROPY
BARBARZY SKIEJ

31. Wie  zachodnioeuropejska we wczesnym  redniowieczu

Nie tylko na Wschodzie przej cie do ustroju feudalnego mia o charakter stosunkowo spokojnych
przemian, nie burz cych struktury ekonomicznej ani cywilizacji. Jedynie Galia, gruntownie
spustoszona w V w. przez liczne najazdy i opanowana przez Franków, jeden z najmniej tkni tych
cywilizacj  ludów germa skich, spada a na coraz ni szy poziom kulturalny. Italia Teodoryka i
Hiszpania Wizygotów  to kraje podnosz ce si  szybko z ruiny, kontynuuj ce swój rozwój bez
wi kszych uszczerbków. Dopiero wojny gockobizantyjskie w Italii i najazd Longobardów zada y
miertelny cios cywilizacji rzymskiej w tym kraju. Wizygocka Hiszpania, osamotniona i coraz

bardziej oddalaj ca si  od cywilizowanego Wschodu, z najazdem arabskim uleg a oderwaniu od
wspólnoty zachodnioeuropejskiej, cho  pod panowaniem arabskim kontynuowa a niema o
antycznych linii rozwojowych.

U progu  redniowiecza zachodnioeuropejskiego znajdujemy spo ecze stwo na wskro  rolnicze,
abo zwi zane z gospodark  towarow  i przez kilka pierwszych stuleci wyra nie zmierzaj ce ku

gospodarce naturalnej. Na wsi zachodnioeuropejskiej przeplata y si  dwa systemy gospodarcze.
Z jednej strony przetrwa o we wszystkich niemal krajach wiele latyfundiów z okresu rzymskiego,
czasem nawet w r kach tych samych rodów senatorskich, które w ada y nimi z dziadapradziada,
teraz zajmuj cych poczesne miejsce u boku królów barbarzy skich; inne latyfundia znalaz y si ,
bez zmiany struktury, w r ku germa skich wodzów b  te  przesz y, dzi ki hojno ci królów i
zapisom mo nych, w r ce ko cio a. Mimo istnienia nadal pewnej cz ci ziemi uprawianej
bezpo rednio na rachunek i potrzeby w ciciela (tzw. terra indominicata), wi kszo  terenu
latyfundium by a rozdzielona mi dzy kolonów ró nej kondycji, w ród których w aktach

asno ciowych wyra nie jeszcze rozró niano wolnych od niewolnych, a Rzymian od Germanów:
po enie tych ludzi stawa o si  jednak coraz bardziej zbli one. Obok p acenia daniny w naturze
(czasem pocz tkowo jeszcze w pieni dzu) coraz cz ciej spada a na kolonów konieczno
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obrabiania pól dworskich, poniewa  liczba niewolnych, bezpo rednio obs uguj cych dwór pa ski,
stale si  kurczy a.
Z drugiej strony spotykamy we wczesnym  redniowieczu liczne wsie, zamieszkane przez wolnych
ch opów, obci onychjedynie obowi zkami i powinno ciami w stosunku do pa stwa. Wsie takie
przetrwa y zapewne równie  na terenach roma skich, cho  w mniejszej liczbie; przewa yjednak
tam, gdzie w zwartej masie mieszka a ludno  germa ska, tj. zarówno na wschód od Renu,jak i na
tych terenach dawnego imperium, gdzie Gremanowie tworzyli wi ksze skupiska (tj. przede
wszystkim na ziemiach opanowanych przez Franków i Alemanów, w pewnym stopniu równie
Longobardów).
Wsie germa skie tworzy y we wczesnym  redniowieczu pewnego rodzaju wspólnoty terytorialne.
Nie b dziemy tu podejmowa  tocz cej si  w historiografi dyskusji na temat, czy ta wspólnota by a
rezultatem przeobra , dokonuj cych si  w okresie w drówek, czy te  stanowi ci g dalszy
pragerma skich wspólnot rodowych. Dominuj ca wówczas ekstensywna gospodarka od ogowa
wymaga a nie tylko ogromnych obszarów, na zmian  eksploatowanych, ale równie  istnienia
organizacji, wyznaczaj cej zarówno dzia ki na branym w nie pod upraw  obszarze, jak i
reguluj cej wykorzystanie reszty ziemi, stanowi cej tzw. almend   wspóln  w asno , u ytkowan
zazwyczaj jako pastwisko.
Wbrew temu, czego mogliby my si  spodziewa , rolnictwo w rzymskich latyfundiach nie sta o na
poziomie wy szym ni  we wsiach germa skich. Pewien regres,jaki nast pi  w rolnictwie w okresie

drówek ludów, wzi  si  raczej ze zniszczeniami wojennymi, spustoszeniem wielu wsi i
dworów, ni  z upadkiem techniki rolnej. Skoro min  okres zam tu i zacz to ponownie bra  pod
upraw  spustoszone tereny, pojawi y si  elementy post pu w rolnictwie: szerzej zacz  si
upowszechnia  p ug, szczególnie przydatny na ci szych ziemiach pó nocnej Galii i Germanii; w
VIII w. spotykamy pierwsze wiadomo ci o stosowaniu trójpolówki. W nie wczesne
redniowiecze zacz o w szerszym zakresie wprowadza  m yny wodne, wprawdzie wynalczione w

staro ytno ci, ale na ogó  nie stosowane. Je li mamy w tym okresie do czynienia z upadkiem
górnictwa kruszcowego, to jak s dzi wi kszo  badaczy  spadek wydobycia  elaza by  albo
niewielki, albo nie mia  w ogóle miejsca.  atwo  za  eksploatacji rud darniowych i b otnych
prymitywnymi sposobami sprzyja a zastosowaniu  elaza w narz dziach rolniczych.
Obie formy w asno ci ziemskiej  wielkie latyfundia, przeradzaj ce si  w  redniowieczne w ci
feudalne, oraz drobne gospodarstwa wolnych ch opów  wspó istnia y przez ca y okres wczesnego
redniowiecza; zmienia y si  tylko ich proporcje ilo ciowe na korzy  wielkiej w asno ci, która

zagarnia a pod swe skrzyd a coraz to wi cej wolnych gospodarstw ch opskich, a  w drugim
tysi cleciu n.e. sta y si  one rzadko ci , wyst puj  jedynie na pewnych ograniczonych terenach.
Podstawow  jednostk  gospodarcz  pozosta o jednak i wówczas indywidualne gospodarstwo
ch opskie: w óka (massa, mansus, Hufe, hida itd.), z one z zagrody, ogrodu przy niej (dla
uprawyjarzyn, ro lin str czkowych, lnu itp.), a na po udniu tak e winnicy, oraz pola w obr bie
gruntów wsi, po wi conego prawie wy cznie uprawie zbó . Do tego dochodzi y uprawnienia do
korzystania z  k i pastwisk oraz lasu; wi za a si  z nimi hodowla, z jednej strony krów, wo ów i
owiec, z drugiejnierogacizny, wypasanej w nie w lasach. Gospodarstwo w asne pana w ci
feudalnej, znajduj ce si  przyjego dworze (curtis), mimo znacznych nieraz rozmiarów mia o
znaczenie drugorz dne w ca ci gospodarki, a jego istnienie by o zale ne od istnienia gospodarstw
ch opskich, których posiadacze mieli obowi zek pracy na pa skim.
Do najwi kszych w cicieli ziemskich w pa stwie Franków nale o niew tpliwie opactwo
SaintGermaindesPres pod Pary em, które na pocz tku IX w. mia o 36613 ha, z czego mniej wi cej
oko o po owa przypada a na ziemie pozostaj ce w bezpo rednim w adaniu klasztoru (w znacznej
cz ci by y to tereny le ne), reszta za  by a podzielona mi dzy 1646 gospodarstw ch opskich,
utrzymuj cych oko o 10 000 ludzi. Inwentarz tych dóbr i powinno ci ch opskich, sporz dzony
przez opata Irminona (tzw. poliptyk), dostarcza niczwykle ciekawych wiadomo ci o gospodarce
rolnej i strukturze spo ecznej wsi wczesnego  redniowiecza.
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32. Upadek gospodarki towarowej. Zamieranie handlu  ródziemnomorskiego

Cech  charakterystyczn  rozwoju ekonomiki tego okresujest stopniowe ograniczanie stosunków
towarowopieni nych, dochodz ce czasami do stanu gospodarki naturalnej. Proces ten nie mia
charakteru nag ego prze omu i nie da si  bez reszty powi za  z  adnym z kataklizmów
politycznych, jakim poszczególni uczeni chcieli przypisa  jego spowodowanie; nie wsz dzie te
dokona  si  w jednakowym stopniu.

W pierwszym okresie po w drówkach ludów miasta pozosta y jeszcze w wielu wypadkach
rodkami rzemios a, handlu, a nawet kultury. Chlodwig frankijski za  sw  rczydencj.  w

Pary u, Alaryk II wizygocki w Tuluzie, królowie Burgundów we Vienne,  ebyju  nie wspomina
rczydencji Odoakra i Teodoryka w Rawennie. Ale z czasem  ycie w miastach zamiera o. Pada y
one ofiar  furii zdobywców, epidemii; mo ni dawno ju  przenie li si  do wiejskich rczydencji,
kontakty handlowe rwa y si  coraz bardziej. Nie naprawiane drogi rzymskie zarasta y traw ,
wodoci gi, termy i amfiteatry obraca y si  w ruiny lub by y przebudowywane na budowle obronne.
Ka dy mo now adca d  do samowystarczalno ci w ramach w asnego maj tku; na ladowa  go
ch op, który równie  stara  si  obywa  bez zakupów. Nieli zni rzemie lnicy opuszczali miasta,
szukaj c utrzymania przy pa skich dworach lub po wsiach, gdzie np. kowale mogli liczy  na
zapotrzebowanie. Zawód kupca zanika .

Tu trzeba si  zastrzec,  e ten regers gospodarki towarowej pog bia  si  stopniowo, i toj u  od III
w. (por. I, 2), a przyspieszy y go najazdy barbarzy ców w V i VI w. Ale tereny nad Morzem

ródziemnym, które wehodzi y w sk ad posiad ci bizantyjskich, utrzymywa y  ywe kontakty z
centrum pa stwa, w któz'ym nadal rozwija o si  rzemios o i handel, a co wi cej, promieniowa y na

siednie obszary królestw barbarzy skich. Tak wi c w Italii, mimo ogromnych zniszcze ,
wywo anych wojnami gockobizantyjskimi i najazdem Longobardów, gospodarka
towarowopieni na nigdy nie zamar a ca kowicie, a Amalf, Bari, Wenecja po redniczy y w
kontaktach z wn trzem pólwyspu.

Dopóki tlota bizantyjska panowa a na Morzu  ródziemnym, dopóty utrzymywa y si  dalekosi ne
kontakty handlowe portów Hiszpanii i po udniowej Galii (Kartagena, Narbona, Marsylia).
Energiczni kupcy ze Wschodu, g ównie Syryjczycy i  ydzi, czasem tak e Grecy, docierali z tych
portów w g b królestw germa skich, na dwory królów i biskupów, do w ci mo nych,
dostarczaj c przywo onych z Konstantynopola, Antiochii czy Aleksandrii przedmiotów zbytku
Nic nie  wiadczy dobitniej o upadku handlu w Europie Zachodniej ni  fakt,  e kupcy, o których
mowa w  ród ach z tego okresu, byli z regu y cudzoziemcami. Za ich towary p acono b
kruszcem (st d kolosalny odp yw z ota na Wschód we wczesnym  redniowieczu), b  te
jedynym masowym towarem, eksportowanym przez kraje Europy Zachodniej i  rodkowej w tym
czasie  niewolnikami, zbywanymi w Konstantynopolu i innych miastach bizantyjskich. Handel
niewolnikami rozkwit  jeszcze bardziej po powstaniu kalifatu arabskiego i jego pa stw
sukeesyjnych: Arabowie nabywali ch tnie niewolników z pó nocy do ró nych celów, pocz wszy
od s by w haremie (rzcza cy) a  do s by wojskowej w specjalnych gwardiach poszczególnych

adców. W ród tego "towaru" szczególnie wielki odsetek stanowili S owianie. polowali na nich
zarówno s siedzi, jak i wspó bracia z pobliskich plemion, którzy podejmowali specjalne wojny dla
chwytania niewolników, z chwil  gdy poznali zyski, jakie mogli osi gn  z takiego procederu.

ladem tego handlu jest u ywanie nazwy S owian (sclavus) jako synonimu niewolnika, co
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przetrwa o w wi kszo ci j zyków zachodnioeuropejskich. Jednak e nie tylko S owianie zape niali
rynki niewolnicze: drugie miejsce zajmowali Anglosasi. Walki mi dzy licznymi królestwami
Brytanii sprzyja y  owieniu ludzi i sprzedawaniu ich przez zwyci zców.
Odbiciem upadku handlu by a równie  ca kowita dczorganizacja systemu pieni nego. Pocz tkowo
jedyn  monet  kursuj  na ca ym obszarze dawnego Imperium Romanum, by a z ota moneta
rzymska, tj. od ko ca V w. wschodniorzymska (solidus). Najej wzór i wed ugjej stopy bi y monet
mennice dzia aj ce w pa stwach Franków, Wizygotów, Burgundów, a kiedy król Franków
Teodebert I wybi  monet  z w asnym wizerunkiem, poczytano to powszechnie za nadu ycie. Z
czasem obok imitowanej monety cesarskiej pojawi a si  moneta królów, ale coraz bardziej
pozbawiona zawarto ci z ota. Królowie, traktuj c bicie monetyjako  ród o zysku, nadawali prawo
bicia monety w ramach immunitetów ró nym osobom i instytucjom ko cielnym, co powodowa o
kompletn  anarchi  monetarn .  lko fakt jednoczesnego kurczenia si  zakresu u ycia pieni dza
zmniejsza  skutki takiej polityki.
Upadaj cy dalekosi ny handel  ródziemnomorski (i jego odga zienia w g b kontynentu) dozna
nowych ciosów z chwil  kl ski Bizancjum w walce z Arabami i opanowania przez tych ostatnich w
drugiej po owie VII w. znacznej cz ci wybrze y (por. I, 28, 45). Korsarze arabscy sparali owali
handel, spustoszyli wybrze a, niszcz c liczne porty (Marsylia, Narbona), i jeszcze bardziej
utrudnili kontakty handlowe Europy Zachodniej z Bizancjum: w tym czasie   eby wymieni
najcz ciej cytowany przyk ad  kancelarie zachodniej Europy zosta y zmuszone do porzucenia jako
materia u pi miennego papirusu dowo onego dotychczas z Egiptu i do przej cia na pergamin. Ale
nie nale y przywi zywa  zbyt wielkiej wagi do ciosów, jakie zada  kontaktom handlowym Europy
Zachodniej islam. Kontakty te zamiera y same z chwil  coraz wi kszego ograniczenia listy
towarów obj tych handlem; handel za  towarami luksusowymi przetrwa  ten kataklizm i po pewnej
przerwie obj  równie wiat muzu ma ski.

33. Zacz tki wymiany na nowych podstawach. Rola i po enie  ydów

Kiedyjednak gas  wielki handel dalekosi ny o tradycjach rzymskich, wewn trz nowych
spo ecze stw kie kowa yju  zal ki nowej wymiany towarowej, w skromnych na razie rozmiarach.
Nie by y one kontynuaej  dawnych linii rozwojowych. We wczesnym  redniowieczu
przetrwa yjako punkty osadnicze pewne miasta rzymskie; mimo utraty swego charakteru
gospodarczego (wi kszo  ich szczup ej ludno ci uprawia a rol ) utrzyma y si  dzi ki pozostaniu
w nich rczydencji biskupich. Potrzeby biskupa i katedry skupia y w o rodku diecczji pewn  liczb
zwi zanej z nimi ludno ci; nale y do niej niektóre grupy rzemie lników oraz nieliczni obcy
kupcy, zaopatruj cy biskupa w przedmioty niezb dne do wykonywania kultu. Kult ten  ci ga
wielu wiernych, a w wypadku szczególnej czci dla miejscowego patrona i jego relikwiinawet
pielgrzymów z dalekich stron. Uroczysto ci religijne za  stanowi y okazj  do improwizowanej
wymiany produktów.
Podobna wymiana rozwija a si  w nowych o rodkach nie nawi zuj cych do miast rzymskich,
zw aszcza u wrót wielkich klasztorów; zgromadzenia ludno ci z pobudek kultowych sta y si  i tam
punktem wyj cia dla powstania targów, z czasem odbywanych periodycznie:  wi to  miejsca
mia a zabezpieczy  przed oszustwem i rozbojem. Taki targ funkcjonowa ju  od czasów króla
Dagoberta I przy opactwie  w. Dionizego (St. Denis) pod Pary eni (63435). Podobn  rol , cho
pocz tkowo w mniejszym zakresie, odgrywa y rczydencje królewskie i siedziby wysokich
urz dników oraz pot niejszych mo now adców.
Krok dalszy w rozwoju handlu uczynili Fryzowie. Ci mieszka cy wybrze y Morza Pó nocnego i
uj cia Renu, zmuszani cz sto przez niszczycielskie dzia anie morza do szukania wy ywienia poza
swymi siedzibami, wcze nie przejawiali ruchliwo  zarówno w  egludze morskiej, jak i rzecznej. Z
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trudem uzale nieni przez Franków, zacz li w VIIVIII w. odgrywa  coraz wi ksz  rol  w
po rednictwie handlowym mi dzy pó niejszymi Niderlandami, Nadreni  i Bzytani , a docierali
nawet do krajów skandynawskich. Handlowali sol ,  elazem  g ównymi przedmiotami wymiany na
targachale tak e cyn  angielsk  i zagadkowymi pallia fresonica, fryzyjskimi p aszczami, w których
uczeni nie bez racji dopatruj  si  produktu nie samej Fryzji, ale Flandrii, która w ten sposób
zapocz tkowa a sw  karier  europejskiego o rodka sukiennictwa. Nad Renem z kolei produkcja
szk a i przedmiotów  elaznych wykracza a poza lokalne potrzeby i w wieku VIII mo na tak eju
mówi  o rozwijaniu si  tam produkcji na eksport.
Czasy Karola Wielkiego, jego reforma monetarna (przej cie na mocn  walut  srebrn ), o ywienie
kontaktów mi dzy poszczególriymi krajami, a tak e odnowienie stosunków z Bizancjum
przyspieszy y ten ponowny wzrost handlu, mimo i  do szerszego rozwoju gospodarki by o jeszcze
daleko (por. I, 64).

ród nielicznych przedstawicieli zaj  nierolniczyeh, rozproszonych w Europie  redniowiecznej,
szczególn  rol  odegrali  ydzi. 7 vorz c liczne kolonie, których geneza si ga a nieraz I w. p.n.e.,
nie ró ni c si zykiem i strojem od ludno ci zachodniej cz ci imperium, podlegaj c prawu
rzymskiemu, pozostawali jednocze nie, dzi ki swej odr bno ci religijnej, na uboczu  rodowisk
chrze cija skich. Odr bno  ta nie pozwala a na wch oni cie  ydów przez spo ecze stwa krajów,
które zamieszkiwali; ekskluzywno  gmin  ydowskich pog bia a przedzia y nakazywane przez
ko ció ;jednocze niejednak  czno  gmin  ydowskich ze wspó wyznawcami z ró nych krajów, a
zw aszcza rozwini tego gospodarczo Wschodu, pozwala a utrzyma  i rozwija  kontakty handlowe.
W tej sytuacji  ydzi traktowani byli na Zachodzie jako cenny i niczb dny element spo ecze stwa i
znajdowali u monarchów, nawet takoddanych ko cio owi,jakfrankijski Ludwik Pobo ny, obron
przed prze ladowaniami fanatyków. Zreszt  poza Hiszpani  (por. I, 34) prze ladowania  ydów
nale y do rzadko ci i wielu dostojników ko cielnych, a zw aszcza papie y (np. Grzegorz Wielki),
ostro wyst powa o przeciw zmuszaniu  ydów do przyj cia chrztu. Pod tym wzgl dem wczesne
redniowiecze dalekie by o od fanatyzmu epoki krucjat, mimo utraty swego charakteru

gospodarczego (wi kszo  ich szczup ej ludno ci uprawia a rol ) utrzyma y si  dzi ki pozostaniu
w nich rczydencji biskupich. Potrzeby biskupa i katedry skupia y w o rodku diecczji pewn  liczb
zwi zanej z nimi ludno ci; nale y do niej niektóre grupy rzemie lników oraz nieliczni obcy
kupcy, zaopatruj cy biskupa.w przedmioty niezb dne do wykonywania kultu. Kult ten  ci ga
wielu wiernych, a w wypadku szczególnej czci dla miejscowego patrona i jego relikwiinawet
pielgrzymów z dalekich stron. Uroczysto ci religijne za  stanowi y okazj  do improwizowanej
wymiany produktów.
Podobna wymiana rozwija a si  w nowych o rodkach nie nawi zuj cych do miast rzymskich,
zw aszcza u wrót wielkich klasztorów; zgromadzenia ludno ci z pobudek kultowych sta y si  i tam
punktem wyj cia dla powstania targów, z czasem odbywanych periodycznie:  wi to  miejsca
mia a zabezpieczye przed oszustwem i rozbojem. Taki targ funkcjonowa ju  od czasów króla
Dagoberta I przy opactwie  w. Dionizego (St. Denis) pod Pary em (63435). Podobn  rol , cho
pocz tkowo w mniejszym zakresie, odgrywa y rczydencje królewskie i siedziby wysokich
urz dników oraz pot niejszych mo now adców.
Krok dalszy w rozwoju handlu uczynili Fryzowie. Ci mieszka ey wybrze y Morza Pólnocnego i
uj cia Renu, zmuszani cz sto przez niszczycielskie dzia anie morza do szukania wy ywienia poza
swymi siedzibami, wcze nie przejawiali ruchliwo  zarówno w  egludze morskiej, jak i rzecznej. Z
trudem uzale nieni przez Franków, zacz li w VIIVIII w. odgrywa  coraz wi ksz  rol  w
po rednictwie handlowym mi dzy pó niejszymi Niderlandami, Nadreni  i Bzytani , a docierali
nawet do krajów skandynawskich. Handlowali sol ,  elazem  g ównymi przedmiotami wymiany na
targachale tak e cyn  angielsk  i zagadkowymi pallia fresonica, fryzyjskimi p aszczami, w których
uczeni nie bez racji dopatruj  si  produktu nie samej Fryzji, ale Flandrii, która w ten sposób
zapocz tkowa a sw  karier  europejskiego o rodka sukiennictwa. Nad Renem z kolei produkcja
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szk a i przedmiotów  elaznych wykracza a poza lokalne potrzeby i w wieku VIII mo na tak eju
mówi  o rozwijaniu si  tam produkcji na eksport.
Czasy Karola Wielkiego, jego reforma monetarna (przej cie na mocn  walut  srebrn ), o ywienie
kontaktów mi dzy poszczególnymi krajami, a tak e odnowienie stosunków z Bizancjum
przyspieszy y ten ponowny wzrost handlu, mimo i  do szerszego rozwoju gospodarki by o jeszcze
daleko (por. I, 64).

ród nielicznych przedstawicieli zaj  nierolniczych, rozproszonych w Europie  redniowiecznej,
szczególn  rol  odegrali  ydzi.  vorz c liczne kolonie, których geneza si ga a nieraz I w. p.n.e., nie
ró ni c si zykiem i strojem od ludno ci zachodniej cz ci imperium, podlegaj c prawu
rzymskiemu, pozostawali jednocze nie, dzi ki swej odr bno ci religijnej, na uboczu  rodowisk
chrze cija skich. Odr bno  ta nie pozwala a na wch oni cie  ydów przez spo ecze stwa krajów,
które zamieszkiwali; ekskluzywno  gmin  ydowskich pogl bia a przedzia y nakazywane przez
ko ció ; jednocze nie jednak  czno  gmin  ydowskich ze wspó wyznawcami z ró nych krajów, a
zw aszcza rozwini tego gospodarczo Wschodu, pozwala a utrzyma  i rozwija  kontakty handlowe.
W tej sytuacji  ydzi trakt,owani byli na Zachodzie jako cenny i niczb dny element spo ecze stwa i
znajdowali u monarchów, nawettakoddanych ko cio owi,jakfrankijski Ludwik Pobo ny, obron
przed prze ladowaniami fanatyków. Zreszt  poza Hiszpani  (por. I, 34) prze ladowania  ydów
nale y do rzadko ci i wielu dostojników ko cielnych, a zw aszcza papie y (np. Grzegorz Wielki),
ostro wyst powa o przeciw zmuszaniu  ydów do przyj cia chrztu. Pod tym wzgl dem wczesne
redniowiecze dalekie by o od fanatyzmu epoki krucjat.

34. Królestwo Wizygotów w Hiszpanii

Po zako czeniu w drówek Germanów i za amaniu rewindykacyjnego programu Justyniana istnia y
w Europie Zachodniej trzy du e  ale bynajmniej nie jednolite organizmy pa stwowe: pa stwo
Franków w Galii i zachodniej Germanii (por. I, 57), pa stwo Wizygotów w Hiszpanii i pa stwo
Longobardów w Italii. Obok nich zachowa y si  w Italii i Hiszpanii posiad ci cesarskie
opieraj ce si  próbom podboju, podejmowanym przez królów germa skich. Brytania i Irlandia
natomiast stanowi y konglomerat drobnych zwalczaj cych si  królestw germa skich i celtyckich, z
których przez d ugi czas  adne nie mog o osi gn  trwa ej hegemonii.
Najstarsze tradycje pa stwowe mia o królestwo Wizygotów, które do szczytu pot gi dosz o za
króla Euryka (por. I,16). W przeciwie stwie do swego lojalnego wobec Rzymu poprzednika
(Teodoryka II) po wi ci  on swe panowanie likwidacji resztek posiad ci rzymskich w Hiszpanii i
po udniowej Galii, opanowuj c obszary od Gibraltaru po Loar  i od Zatoki Biskajskiej po Alpy.
Tylko Swewowie w Galicji oparli si  jego or owi. Dla usprawnienia rz dów Euryk przeprowadzi
kodyfkacj  prawa Wizygotów, a jego nast pca, Alaryk II uzupe ni  t  prac  wydaniem skróconego
kodeksu prawa rzymskiego dla roma skich poddanych królów wizygockich. Ta podwójna
kodyfikacja sprzyja a utrzymywaniu ró nic mi dzy miejscow  ludno ci  a Wizygotami,
pog bianych przez konflikt religijny aria skich Germanów z rzymskimi ortodoksami.

abo  liczebna Wizygotów uzale nia a zreszt  istnienie ich pa stwa od poparcia miejscowego
elementu. Poparcie to zawiod o w chwili próby: kiedy w roku 507 Alaryk II pad  w bitwie z
Chlodwigiem pod Vouille, mieszka cy Akwitanii masowo przeszli na stron  katolickiego króla
Franków i tylko interwencja Teodoryka Wielkiego, który obj  regencj  za ma oletniego króla
Amalaryka, utrzyma a przy Wizygotach Septymani  z Narbon .
Po wyga ni ciu na Amalaryku dotychczasowej dynastii (531) w adz  obj  dawny przedstawiciel
Teodoryka w Hiszpanii, Teudis, który z Narbony przeniós  sw  siedzib  do Barcelony, nadaj c w
ten sposób królestwu wizygockiemu hiszpa ski charakter.
Nie uda o mu si  jednak umocni  na tronie.  mier  jego w 548 r. otwarla okres d ugoletnich walk o
tron mi dzy mo nymi gockimi; katolicka ludno , popieraj ca jednego z kandydatów, Atanagilda,
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wezwa a na pomoc wojska Justyniana (550), który wykorzysta  t  okazj  do opanowania Betyki
(por. I,18). Atanagild, który przeniós  stolic  do Toledo, musia  nie tylko pogodzi  si  ze strat , ale
i uzna  zwierzchnictwo cesarskie nad ca ym królestwem. Jego brat Leowigild (od 567) zrzuci  to
zwierzchnictwo, a nawet odebra  cz  Betyki z Kordob  (reszt  zdoby  król Sisebut w okresie
kryzysu wewn trznego w Bizancjum na pocz tku VII w.), w roku za  585 podbi  królestwo
Swewów. Jego fanatyzm aria ski wywo  ogromne zaburzenia wewn trzne wywo ane przez ró ne
czynniki od rodkowe. Syn króla, Hermenegild, przyj  katolicyzm i stan  na czele zbuntowanych
katolików; wojna domowa sko czy a si  kl sk  uzurpatora i ogromnym prze ladowaniem
katolików. Stracony zosta  równie  w 585 r. Hermenegild. By  to jednak ostatni triumf arianizmu:
drugi syn Leówigilda i jego nast pca  Rekared przeszed  oficjalnie w 589 r. na katolicyzm i st umi
bunt ostatnich obro ców dawnego wyznania.
Z t  chwil  romanizacja Wizygotów uleg a przyspieszeniu, zw aszcza poprzez zwi zki ma skie
z ludno ci  roma sk . Przypiecz towa oj  zniesienie przez króla Receswinta w 654 r. odr bnych
praw dla "Rzymian" i Gotów; na ich miejsce wprowadzi  on, jako pierwszy z królów
redniowiecznej Europy Zachodniej, jednolite prawo pisane pozostaj ce pod wp ywem prawa

rzymskiego, ale równie  prawa ko cielnego  tzw. Forum iudiciorum.
Nie powiod a si  natomiast próba przymusowej asymilacji szczególnie licznych w Hiszpanii

ydów. Król Sisebut nakaza  im w 613 r. przyj  chrzest lub opu ci  Hiszpani ; nakaz ten
zaostrzy y jeszcze synody toleda skie w latach 633, 638 i 653, zwracaj ce si  szczególnie przeciw
tym, którzy pozornie przyj li chrzest, potajemnie wyznaj c religi  przodków. Ochrzczeni  ydzi nie
przestawali by  przedmiotem podejrze  i represji, a  edykt króla Egizy w 694 r. skaza  ich na
konfiskat  maj tków, a ich samych obróci  w niewolników. Dopiero inwazja Arabów po a kres
tym prze ladowaniom.
Cz ste walki o tron os abi y w adz  królewsk ; decyduj cym czynnikiem sta o si  mo now adztwo,

ród którego obok panów  wieckich coraz wi ksz  rol  odgrywali biskupi. Synody ko cielne by y
jednocze nie zjazdami decyduj cymi o sprawach pa stwowych. Jeden z takich synodów w Toledo
w 633 r. uchwali  zasad elekcyjno ci tronu. Zwalczaj ce si  kliki mo nych, cz ste zmiany na
tronie, spory teologiczne w ród kleru  wszystko to prowadzi o do kompletnej anarchii w tym
najwy ej kulturowo stoj cym królestwie Zachodu.
W 710 r. wybuch a kolejna walka o tron mi dzy spadkobiercami zmar ego króla Witizy a nowym
królem Rodrygiem (Roderykiem). Wrogowie Rodryga wczwali na pomoc Arabów z Maghrebu.
Niewielki stosunkowo oddzia  arabskiego wodza Tarika przekroczy  Cie nin  Gibraltarsk  (nazwa
pochodzi z arabskiego: D ebel alTarik ska a Tarika) i w bitwie pod Jercz de la Frontera, niedaleko
Kadyksu, 19 lipca 711 r. rozbi  kompletnie armi  Rodryga, który leg  na polu walki. Ca kowity
chaos w Hiszpanii i tocz ce si  walki wewn trzne umo liwi y Arabom dokonanie w ci gu  kilku lat
podboju prawie ca ego pó wyspu. Fakt ten wyrwa  Hiszpani  z kr gu cywilizacji
zachodnioeuropejskiej i w czy  j  w orbit  kultury islamu  co mia o donios e i pod wielu
wzgl dami pozytywne skutki dla u atwienia kontaktów obu  wiatów.

35. Longobardowie

Pa stwo Longobardów w Italii, za one po naje dzie Alboina (por. I, 19), by o jeszcze mniej
zwarte od hiszpa skiego kró estwa Wizygotów. Bezkrólewie od 574 r. i rozbicie zaj tych
terytoriów mi dzy oko o 30 ksi t, uniemo liwi o likwidacj  resztek posiad ci rzymskich, a
nawet pozwoli o cesarstwu wzmocni  swe pozycje i zreformowa  ich zarz d,  cz c w adz
cywiln  i wojskow  w r kach egzarchy rczyduj cego w Rawennie (por. I, 25). Mimo i  w roku 584
Longobardowie przywrócili monarchi , oddaj c koron  Autarisowi (synowi ostatniego króla
Klefa), a nawet odst puj c mu po ow  dóbr ksi t, to jednak w adza królewska, zale na od
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wybieraj cych monarch  ksi t, nie zdoby a sobie autorytetu; longobardzcy ksi ta
po udniowych W och, w adcy Spoleto i Benewentu, w ogóle jej nie uznawali. Przybranie przez
Autarisa imienia Flavius mia o podkre li jego uprawnienia do w adzy nad ludno ci  rzymsk   by
on jednak przez ni  nadal uznawany za uzurpatora, zw aszcza  e popiera  nienawistny arianizm; nie
sprzyja a te  zbli eniu odr bno  prawa: Rzymianie pos ugiwali si  nadal prawem rzymskim, a
Longobardowie  swym prawem plemiennym, spisanym w 643 r. w tzw. Edykcie króla Rotarisa.
Ca y rzymski aparat w adzy ( cznie z aparatem podatkowym) na terenach opanowanych przez
Longobardów zosta  zniszczony, a królowie pos ugiwali si  w admini tracji swymi oficjalistami
dworskimi (gastaldami); w poszczególnych ksi stwach zreszt  niewiele mieli do powiedzenia.
Mimo rozproszenia si , królowie longobardzcy nie rczygnowali z podboju reszty Italii. Z ko cem
VI w. król Agilulf, wykorzystuj c trudn  sytuacj  cesarstwa zagro onego przez Awarów i S owian,
opanowa  Padw , Kremon , Mantu  i kilkakrotnie oblega  Rzym; now  ofensyw  podj  Rotaris,
opanowuj c w 642 r. Genu  i posiad ci liguryjskie cesarstwa. Król Grimoald stawi  w 662 r.
czo o planom rewindykacyjnym cesarza Konstanta i przyszed  z pomoc  zagro onemu przeze
Benewentowi, zmuszaj c przy okazji Benewent i Spoleto do uznania swej w adzy; zawarty w 680
r. pokój by  wyrazem rczygnacji Bizancjum z planów przywrócenia swego panowania w Italii.
Tymczasem zaszed  fakt prze omowy w stosunkach Longobardów z ludno ci  rzymsk  przyj cie
katolicyzmu przez króla Ariberta I w 653 r. Rozpocz o ono proces szybkiej romanizacji elementu
germa skiego, rozproszonego w ród masy ludno ci roma skiej. Tylko nieliczne  lady we w oskim

ownictwie s  dzi  pozosta ci  pobytu Longobardów we W oszech u progu ich  redniowiecznej
historii.
Ci kie po enie cesarstwa, które z pocz tkiem VIII w. musia o broni  si  przed Arabami, a tak e
nowe zatargi religijne (por. I, 30) wywo ane edyktem obrazoburczym Leona III (726), sk oni y
króla Liutpranda do podj cia kolejnej próby wyparcia Bizancjum z Italii. Liczy  on na
wykorzystanie wrogiego cesarzowi stanowiska kleru i ludu W och broni cego kultu obrazów i nie
dopuszczaj cego do wprowadzenia w  ycie cesarskich edyktów. Po chwilowym opanowaniu
stolicy egzarchatu (732) Liutprand obleg  w 739 r. Rzym i papie owi, zdanemu na w asne si y, z
trudem uda ó si  wyjedna  zawieszenie broni.
Plany Liutpranda nie zosta y urzeczywistnione, ale wkrótce podj  je król Aistulf, korzystaj c z
napi cia stosunków papie a z Bizancjum za czasów radykalnego obrazoburcy  Konstantyna V
Kopronima. W 751 r. Aistulf zdoby  Rawenn  i inne posiad ci bizantyjskie w  rodkowej Italii, a
wkrótce zagrozi  Rzymowi. Papie  Stefan III nie szuka  pomocy u cesarza, ale korzystaj c z
zadzierzgni tych poprzednio dobrych stosunków z Frankami, wezwa  na pomoc ich króla Pepina
(por. I, 60). Dwukrotnie pobity przez Franków (754
i 756) Aistulf musia  nie tylko odst pi  od Rzymu, ale zrzec si  swych nabytków w egzarchacie, z
których Pepin utworzy  pa stwo ko cielne. Nast pca Aistulfa, Dczyderiusz, usi owa  pozbawi
papiestwo pomocy Franków, nawi zuj c przyjazne stosunki z grupami mo nych frankijskich,
niech tnych interwencji we W oszech (na czele z wdow  po Pepinie, Bertrad ), i wydaj c sw
cork  za syna Pepina  Karola Wielkiego.
Ale nowe interwencje Longobardów w Rzymie, gdzie w otoczeniu papieskim mieli silne
stronnictwo, wywo y zaniepokojenie Karola Wielkiego (por. I, 61). Papie  Hadrian I, zwolennik
przymierza z Frankami, nie uleg  gro bom Dczyderiusza i wezwa  na pomoc Karola, który w 773 r.
wkroczy  do Lombardii i obleg szy Dczyderiusza w Pawii, opanowa  ca e terytoriumjego pa stwa.
Obl enie stolicy trwa o rok; po kapitulacji Dczyderiusz zosta  w 774 r. pozbawiony tronu i
osadzony w klasztorze, a pa stwo jego podporz dkowa  sobie Karol, przyjmuj c tytu  króla
Longobardów. Przez czas jaki  stawiali jeszcze opór przy pomocy bizantyjskiej ksi ta
Benewentu i Spoleto, a syn Dczyderiusza Adalgis usi owa  bezskutecznie wywo  powstanie
przeciw Frankom.
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36. Królestwa anglosaskie w Brytanii

Kwestia odpadni cia Brytanii od Imperium Rzymskiego i opanowania jej przez Germanów
pozostaje do dzi  nie wyja niona. Najwi kszy zasi g panowania rzymskiego w Brytanii  to czasy
Septymiusza Sewera; w III w. obserwujemy zarówno cofanie si  granic rzymskich,jak i upadek
gospodarczy rzymskiej Brytanii ijej barbaryzacj . Obok nieustannych najazdów ludno ci celtyckiej
(Piktów z dzisiejszej Szkocji) od III w. rozpocz y si  napady od strony morza, podejmowane przez
Sasów, mieszka ców pó nocnozachodniej Germanii. Upada o rolnictwo, ludno  rzymskiej
Brytanii chroni a si  za fortyfikacjami. Po kontrofensywie rzymskiej za Konstancjusza Chlora
szczególnie dotkliwy by  najazd Piktów z roku 367, który spustoszy  ca  rzymsk  cz  wyspy.
Od III w. szerzy o si  w Brytanii chrze cija stwo; w 314 r. ju  trzech biskupów brytyjskich bra o
udzia  w synodzie w Arelate. W IV w. Brytania sta a si  ojczyzn  herczji pelagia skiej (twórca jej
Pelagiusz, rodem z wyspy, odrzuca  dogmat o konieczno ci  aski bo ej do zbawienia); w V w.
chrze cija stwo brytyjskie rozszerzy o si  na Irlandi , gdzie rozwin  dzia alno  pó niejszy patron
Irlandii,  w. Patryk.
Kiedy w 407 r. Germanowie zalali Gali , dowódca wojsk rzymskich w Brytanii, Konstantyn,
opu ci  ze swymi legionami wysp  i w Galii og osi  si  cesarzem (por. I, 13). Fakt ten uznawano
dawniej powszechnie za zako czenie panowania rzymskiego w Brytanii; ostatnio jednak przesuwa
si  je na okres po roku 440, tj. a  do czasów najazdu na wysp  Anglów, Sasów i Jutów, ludów
zamieszka ych nad Wczer  i na Pó wyspie Jutlandzkim, które od dawna próbowa y usadowi  si  na
wybrze ach brytyjskich.
Przebieg podboju jest nicznany, mówi  o nim tylko pó ne, legendarne relacje, które wymieniaj
wodzów germa skich  Hengista i Hors  oraz bohaterskiego celtyckiego obro  wyspy  króla
Artusa (czyli Artura). Oko o 450 r. naje cy silnie ju  si  usadowili w Brytanii: Jutowie zaj li
po udniowowschodni cypel, gdzie za yli królestwo Kent, reszt  zdobytych terenów podzielili
mi dzy siebie Sasi (po udnie) i Anglowie (pó noc).
Ludno  celtycka i roma ska nie chcia a pozosta  pod panowaniem Germanów. Cz  jej,
opu ciwszy wysp , wyl dowa a na galijskim pó wyspie Armoryka, gdzie w ci gu drugiej po owy
V w. za a liczne osady ch opskie, zorganizowane w lu ne gminy;  czy y si  one pod
dowództwem obdarzonych autorytetem jednostek tylko dla obrony przed germa skimi s siadami
Frankami, którzy usi owali bezskutecznie rozci gn  swe panowanie na Armoryk . Poszczególni
wodzowie przybierali od czasu do czasu tytu  królów; dopiero jednak w IX w. król Nominoe (zm.
851) zjednoczy  ca  Armoryk  (nazywan  ju  w tym czasie Bretani ) i obroni  jej niepodleg
przed Karolingami.
Wi kszo  jednak ludno ci Brytanii pozosta a na wyspie. W ci gu V VI w. zepchni ta zosta a na
zachodnie jej obszary: do Walii, Kornwalii i tzw. Strathclyde, gdzie formowa a lu ne ksi stwa i
królestwa, które w walkach z naje cami korzysta y z pomocy mieszka ców Irlandii, zwanych
wówczas Szkotami. Najbardziej cywilizowani spo ród mieszka ców rzymskiej Brytanii przenie li
si  do Irlandii, przyczyniaj c si  do szybkiego rozkwitu kulturalnego tego kraju. W licznych
klasztorach, stanowi cych g ówne o rodki kultury, przechowywano dzie a literatury  aci skiej oraz
znajomo  klasycznego j zyka  aci skiego. Szkoci irlandzcy opanowali równie  kraj Piktów
Kaledoni  (zwan  odt d Szkocj ) i wprowadzili tam chrze cija stwo ( w. Kolumban, zm. 597).
Germa scy naje cy natomiast byli poganami i w przeciwie stwie do swych wspó braci z
kontynentu nie  ywili  adnego szacunku dla rzymskich tradycji i kultury. St d na ziemiach przez
nich zdobytych elementy cywilizacji rzymskiej znik y niemal bez  ladu.
Z licznych pa stewek za onych przez naje ców w Brytanii wy oni o si  z czasem osiem
najpot niejszch, które podporz dkowa y sobie drobniejsze organizmy. Podczas gdy Jutowie
stworzyli tylko jedno królestwo (Kent), Sasi rozdzielili si  na zachodnich (Wessex), wschodnich
(Essex) i po udniowych (Sussex), Anglowie za yli, licz c od po udnia, królestwa: Mercji (w
centrum wyspy), Wschodniej Anglii (East England), Deiry i Bernicji; dwa ostatnie zosta y
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po czone z czasem w królestwo Nortumbrii. St d w historiografii angielskiej przyj to u ywa  dla
tego okresu nazwy heptarchii  tj. siedmiu królestw.
Podobnie jak u innych Germanów, spo ecze stwo anglosaskie sk ada o si  z wolnych ch opów
(ceorlów), z których wy ania a si  warstwa mo nych (earlów), w adaj ca wi kszymi maj tkami
ziemskimi i odgrywaj ca coraz powa nie;jsz  rol  w decyzjach politycznych. Obok zatrudnionych

ównie w jej dobrach hiewolników, z czasem pojawili si  wolni, siedz cy na cudzej ziemi, tzw.
socmeni  rezultat stopniowego rozwarstwienia wol ych ch opów.
Pierwotnie o sprawach wojny i pokoju rozstrzyga o zgromadzenie wszystkich wolnych zdolnych
do noszenia broni; rozpatrywa o ono te , jako wiec s dowy, odwo ania od s dów ni szej instancji.
Z czasem rola zgromadzenia zmniejszy a si  na rzecz mo nych, stanowi cych rad  przyboczn
króla  witenagemot.
Chrze cija stwo, propagowane przez mnichów iroszkockich, nie mia o wielkiego powodzenia u
wrogo do Celtów nastawionych ludów germa skich. Dopiero inicjatywa papiestwa, które za
czasów Grzegorza Wielkiego podj o dzia alno  misyjn  w Anglii, przynios a rezultaty. W 597 r.
przyby a do Kentu misja benedykty ska na czele z o atem Augustynem.  yczliwie przyj ci przez
króla Etelberta, który w tym e roku przyj  chrzest, misjonarze doprowadzili do za enia
pierwszej katedry biskupie  (po niej arcybiskupstwa) w Canterbury. Odmienne obyczaje ko cielne
i liturgia mt ji przyby ej z Rzymu oraz centralistyczna organizacja kleru powodowa y zatargi z
ko cio em iroszkockim, który  przez wieki oderwany od kontaktów ze  wiatem
ródziemnomorskim  wytworzy  w asne praktyki i organizacj  ko cieln  opar  na aieci klasztorów.

Inna grupa mnichów z Rzymu dotar a do Nortumbrii, gdzie król  LyYin przyj  w 627 r. chrzest i
powsta a druga metropolia w Yorku. Na terenie Nortumbrii dosz o do rywalizacji ko cio a
rzymskiego i iroszkockiego i dopiero w 664 r. (synod w Whitby) zatriumfowa y tam wp ywy
rzymskie. W ci gu wieku VII  hrze cija stwo sta o si  oficjaln  religi  we wszystkich królestwach
anglosaskich.
Za czasów Edwina zjednoczona Nortumbria by a najpot niejszym z królestw anglosaskich, a
granice jej si ga y od rzeki Humber a  po zatok  i rzek  Forth, obejmowa y wi c znaczn  cz
dzisiejszej Szkocji. Nad Forth za  Edwin gród graniczny i nazwa  swym imieniem (Edwin's
Burg  Edynburg).
Wkrótce jednak po hegemoni  si gn a Mercja, która zajmowa a centralne tereny wyspy i w walce
z Celtami w dwu punktach opazia si  o Morze Irlandzkie, odcinaj c Celtów ze Strathclyde od
Walijczyków i Kornwalijczyków. Królowie jej byli potomkami rodu, panuj cego nad Anglami ju
w po udniowej Jutlandii i z tego tytu u ro cili sobie prawo do zwierzchnictwa nad innymi

adcami. Wojowniczy poga ski król Penda (62fr55) w szeregu wypraw pobi  w adców
Nortumbrii; Edwin ijego brat Oswald zgin li kolejno w tych walkach, a królestwo ich (które
przetrwa o do X w.) straci o dawn  pot , cho  zachowa o rol  g ównego o rodka cywilizacji w
Anglii.

Nast pca Pendy, Wulfher, przyj  chrze cija stwo, co przypiecz towa o zwyci atwo nowej religii.
Podbiwszy tereny a  po Tamiz  i narzuciwszy swe zwierzchnictwo s abszym królestwom Essexu i
Wschodniej Anglii, najwi ksz  pot  osi gn a Mercja za Offy II (75796), twórcy wielkiego
wa u obronnego na granicy Walii. Na wzór  Pepina kaza  si  on nama ci  na króla, przydaj c swej
godno ci sankcj  ko cieln .
Wkrótce jednak po  mierci Offy Mercja musia a ust pi  hegemonii Wessexowi, który poprzednio
ju  opanowa  s siedni Sussex, a nast pnie Essex i wreszcie Kent. Zwyci stwo króla Wessexu
Egberta (80239) nad Mercj  pod Ellandune w 825 r. odda o mu w r ce panowanie nad anglosask
cz ci  wyspy; wprawdzie pozostawi  on przy w adzy królów Nortumbrii i uszczuplonej
terytorialnie Mercji, ale odebra  od nich przysi  wierno ci i przyj  tytu  "wy szego króla"
(bretwald). W ciwe zjednoczenie kraju nast pi o jednak dopiero w okresie walk z naje cami
norma skimi w drugiej po owie IX i w X w. (por. I, 82).
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37. Rola cywilizacyjna ko cio a. Ruch monastyczny

Kultura Europy Zachodniej pocz wszy od VI w. wegetowa a w pot nym cieniu ko cio a, który
chc c j  wyzyska  do swych celów, chroni  resztki my li antycznej przed gro cym im
zatopieniem w morzu barbarzy stwa.
Obni enie poziomu intelektualnego kleru, nawet jego górnej warstwy, by o widoczne zarówno przy
porównaniu prac pisarzy ko cielnych wieku VII z dzie ami wieku IV i V, jak i z utworami
wspó czesnych im teologów bizantyjskich. Upadek miast poci gn  za sob  nieuchronnie koniec
szkolnictwa miejskiego, które stanowi o fundament cywilizacji rzymskiej. Mo ni, nawet je li byli
potomkami rzymskich rodów senatorskich, tracili zainteresowanie do studiów, nieprzydatnych w
codziennym  yciu, które wype nia y wojny wewn trzne, intrygi dworskie, polowania i
niewymy lne pijatyki. Z czasem dosz o do tego,  e czo owi dygnitarze dworu frankijskiego nie
rozporz dzali  o ile nie byli duchownymi  umiej tno ci  czytania i pisania; to samo dotyczy
mo nych longobardzkich. Jedynie w wizygockiej Hiszpanii i cesarskich resztkach Italii sprawy
przedstawia y si  nieco lepiej. Coraz bardziej stawa o si  jednak zasad ,  e wykszta cenie jest
potrzebne jedynie klerowi.
Poziom intelektualny i moralny kleru równie  obni  si  coraz bardziej wraz z ogólnym upadkiem
kultury. Biskupi, na ogó  mo now adcy, czynnie anga owali si  w konflikty polityczne, brali udzia
w wojnach, intrygach, zbrodniach, których pe na jest historia tej epoki. Ni szy kler sk ada  si
cz sto z pó analfabetów mo ni nadawali ufundowane przez siebie ko cio y duchownym, którzy
byli ich poddanymi, czasem nawet niewolnikami.
Nieliczni epigoni literatury  aci skiej w VIVII w. byli duchownymi; w Galii ostatni poeta

ywaj cy stylu klasycznego, Wenancjusz Fortunatus (zm. ok. 602), pisz cy jednak ju  j zykiem
pe nym barbaryzmów, oraz wspó czesny mu kronikarz, Grzegorz z Tours (zm. 594), autor wielkiej
Historii Franków. W Hiszpanii s aw  zdoby  biskup Izydor z Sewilii (zm. 636), który w swych
encyklopedycznych pracach usi owa  zawrze  sum  ówczesnej wie zy o  wiecie. Po nich jednak
nast pi  upadek: do  porówna  histori  Grzegorza z Tours z jej kontynuacj  z VII w., kronik  tzw.
Fredegara, aby oceni  rozmiary tego upadku.
W Italii VI w. dwie postacie odegra y wybitn  rol  w zachowaniu i utrwaleniu dorobku
intelektualnego staro ytno ci. Ostatni filozof rzymski, Boecjusz (zm. 525) zestawi  niemal ca y
dorobek staro ytno ci w zakresie logiki, a ponadto zebra  wspó czesn  sobie wiedz  o matematyce,
astronomii i muzyce. W wi zieniu Teodoryka napisa  ostatnie swe dzie o: Pociech  filozofii;
po czy  w nim na tle osobistych do wiadcze  elementy stoicyzmu z neoplatonizmem i teologi
w. Augustyna. Prace jego przez d ugi czas mia y by  dla  redniowiecza jedynym  ród em wiedzy

o antycznej filozofii.
Z przera eniem obserwowa  ruin  cywilizacji rzymskiej ostatni rzymski polityk intelektualista,
Kasjodor (zm. oko o 575), cz owiek, który przez po czenie elementu rzymskiego z gockim chcia
ocali  rzymskie tradycje. Prze  jednak fiasko swej polityki, widzia  nieuchronny upadek
staro ytnej kultury i  wiedziony nieomylnym instynktem  znalaz  dla niej schronienie, w którym
skarby my li antyku mia y przetrwa  do lepszych czasów. Schronieniem tym sta y si  klasztory.
W przeciwie stwie do Wschodu, na Zachodzie chrze cija stwo d ugo nie mog o wyj  poza obr b
miast. Nazwa wie niaków ( ac. pagani, st d  poganie) sta a si  w IVV w. synonimem czcicieli
starej religii, a ko ció  ze sw  organizacj , ze  wi tyniami wznoszonymi w miastach, z biskupami,
których dzia alno  wykraczaj ca daleko poza funkcje religijne terytorialnie ogranicza a si  do
municypiów, nie by  w stanie przyci gn  rozproszonych wie niaków, których ca e  ycie  ci le
wi za o si  ze starymi obrz dami, towarzysz cymi im na ka dym etapie ca orocznych prac.
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Dopiero wtedy, gdy na Zachodzie zacz  si  rozwija  ruch monastyczny, sytuacja zmieni a si
zasadniczo. Mnisi anachoreci, unikaj cy miast, si  rzeczy stykali si  codziennie z ch opami i silnie
oddzia ywali przez swój tryb  ycia na ich wyobra ni . Wp yw ten rós , kiedy anachoreci zacz li si
organizowa  do  ycia wspólnego w wi kszych grupach  cho  jeszcze nie we wspólnych
budynkach. Propagatorem tych osad mnisich, monasteriów czy cenobiów, by yj cy w IV w.
Marcin z Tours. W V w. w Prowansji dzia  przybysz ze Wschodu, Jan Kasjan (zm. oko o 435),
przenosz cy na Zachód wschodnie regu y wspó ycia mnichów. Jednym z naj ywszych
monasteriów by o za one w pierwszej po owie V w. Lerinum (Lerins) w Prowansji, z którego
wychodzili mnisi zak adaj cy nowe cenobia na ró nych kra cach Europy.
Dzia alno  mnichów stworzy a formy kontaktów ko eio a z ludno ci  wiejak  i nowe formy
chrystianizacji poprzez dostosowywanie chrze cija skiej interpretacji do obrz dów ludowych.
Podobnej chrystianizacji uleg y obiekty kultu poga skiego (np. celtyckie menhiry* otrzyma y znak
krzy a, na wzgórzach zwi zanych z kultem pobudowano kaplice itp.), a kult bogów, opiekuj cych
si  poszczególnymi dziedzinami  ycia ch opa, zosta  zast piony przez kult odpowiednich  wi tych.
By a to oczywi cie powierzchowna chrystianizacja, ale dzi ki niej ko ció  wrós  w  wiadomo
ch opów zachodnioeuropejskich i potrafi  wykorzysta  ich wiar  jako fundament swej pot gi.
Ko ció  nie powstrzyma  jednak barbaryzacji takich dziedzin  ycia, jak s downictwo, gdzie
procedura rzymska zosta a wyparta przez zwyczaje germa skie. Zamiast przeprowadzenia dowodu
winy lub niewinno ci wystarcza a przysi ga oczyszczaj ca (sk adana przez pozwanego wraz ze
wspó przysi cami, zazwyczaj krewnymi) lub "s d bo y". Wierz c w bezpo redni  interwencj
opatrzno ci w obronie strony niewinnej, poddawano oskar onego próbie wody (p awienie w rzece
zwi zanego delikwenta), rozpalonego  elaza (które bra  w r  lub st pa  po nim), wrz cej wody
(w której zanurza  r ) itp. Szczególnie popularnym sposobem rozstrzygania sporów by
pojedynek s dowy: zwyci zca dozna  pomocy bo ej, a wi c racja by a po jego stronie. Hierarchia
ko cielna cz sto wyst powa a przeciw "kuszeniu Boga" przez t  procedur , ale  adne kary
ko cielne tu nie skutkowa y: znaczna wi kszo  kleru bra a udzia  w ceremoniach "s dów bo ych",
odmawiaj c specjalne modlitwy, po wi caj c narz dzia próby.

38. Monastycyzm irlandzki

Donios e znaczenie dla kultury europejskiej mia y skupiska mnichów zak adane w Irlandii (przez
w. Patryka, wychowanka Lerinum) oraz w Walii (klasztor  w. Iltyda na wyspie Caldy). Dzi ki

tym mno cym si  w ci gu VI i VII w. monasteriom, z onym z grupy chat mnichów skupionych
doko a skromnego ko cio a, chrze cija stwo pozyska o Irlandi , kraj nigdy nie zwi zany z
politycznymi wp ywami Rzymu. Ko ció  irlandzki dostosowa  si  do miejscowego spo ecze stwa,
szanuj c dominuj ce w nim wci  wi zi rodowe (opaci byli wybierani spo ród cz onków rodu
za yciela monasterium), tworz c swoist  organizacj  ko cieln , w której rol  biskupów spe niali
opaci "klasztorów", a pomagali im liczni biskupi w drowni; je li wierzy  irlandzkim  ywotom
wi tych, stanowisko kobiet bywa o w tym ko ciele ' bardzo silne (w Kildare  w. Brygida mia a

pe ni  funkcje biskupie). Mnisi iryjscy byli bardzo ruchliwi: nieustanne podró owanie ze "s owem
bo ym" na ustach uznawali za jeden z g ównych swych obowi zków. Rych o te  z monasterium na
wyspie lona rozpocz li chrystianizacj  Szkocji, z Lindisfarne  Nortumbrii
, wielu z nich przenios o si  na kontynent, zak adaj c liczne klasztory w pa stwie Franków, a
nawet w Lombardii (Luxeuil, Korweja Stara, Stablo, Malmedy, St. Gallen, Bobbio) i przyczyniaj c
si  do reformy ko cio a frankijskiego w VIII w. Inni wypuszczali si , szukaj c samotno ci, na
odleg e wyspy Atlantyku; zamieszkali przed Normanami w bezludnej jeszcze Islandii, a istniaj
hipotczy o dotarciu iryjskich "bia ych mnichów do
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" Ameryki Pó nocnej. Mnisi zajmowali si  równie  prac  innego typu: przepisywaniem w Dublinie
(prawdopodobnie VIII w.) ksi g. Jedne uratowali przed zag ad  z rzymskiej Brytanii, inne
sprowadzili z kontynentu, nawet z samej Italii. Powstawa y wi c w dalekiej, obcej Rzymowi pod
ka dym niemal wzgl dem Irlandii, pi knie iluminowane odpisy ksi g liturgicznych, Wulgaty, pism
teologów Zachodu  a w  lad za nimi przenika y tak e  wieckie, a nawet poga skie ksi gi  aci skie.
Te ostatnie s y do nauki j zyka i stylu  aci skiego mnichom iryjskim, dla których  acina by a

zykiem obcym, wyuczonym. Ale w nie dlatego mówili oni i pisali  acin  klasyczn , zanikaj
ju  coraz bardziej w krajach dawnego Imperium Romanum, gdzie ludno  pos ugiwa a si
dialektami znacznie odbiegaj cymi od jczyka Cczara i Cycerona.
W ten sposób mnisi irlandzcy stali si  kustoszami spadku cywilizacji antycznej oczywi cie je eli
chodzi o j zyk i literatur , gdy  w dzie ach sztuki byli od tradycji rzymskichjak najbardziej odlegli.
W kunsztownej ornamentyce plecionkowej, geometrycznej, ro linnej, jak  spotykamy na kartach
ich r kopisów, a tak e na p askorze bach zdobi cych zachowane kamienne krzy e, w
stylizowanych w oryginalny sposób postaciach kompozycji figuralnych, doszukiwano si  ju
wp ywów germa skich, a nawet perskich: teorie te dowodz tylkojak daleko odbiega sztuka iryjska
od rzymskobizantyjskiej.
Tymczasem w Vivarium, na po udniowym cyplu Pó wyspu Apeni skiego, utworzy  Kasjodor u
schy ku swego d ugiego  ycia inny zespó  mnichów, maj cy na celu przepisywanie ksi ek,
których tak wiele zgin o w pustosz cych kraj najazdach VI w. Z t  chwil  praca intelektualna i
dydaktyczna, a zw aszcza kopiowanie r kopisów, coraz szerzej rozpowszechnia a si  w o rodkach
monastycznych Zachodu. My l Kasjodora podchwyci y zw aszcza mno ce si  wówczas klasztory,
zwi zane z now  regu  benedykty sk .
Twórc  jej by w. Benedykt z Nursji, który jak tylu innych ludzi  nie mog c zrozumie  biegu
burzliwych wydarze  nios cych zag ad wiatu, w którym wyrós , szuka  spokoju w odosobnieniu.
Po próbach  ycia pustelniczego, za  w 529 r. klasztor na Monte Cassino i w ci gu kilkunastu
lat kierowania zespo em mnichów (zm. 543) wypracowa  regu ycia klasztornego, która
niebawem zapanowa a w Europie Zachodniej. Regu a stanowi a syntcz  do wiadcze
dotychczasowych dwustu lat  ycia zakonnego na Zachodzie, a opiera a si  w znacznym stopniu na
programie, zarysowanym przez Jana Kasjana. Regu a  w. Benedykta skupia a mnichów w
zamkni tym klasztorze (claustrum  w przeciwie stwie do lu nych monasteriów dawnego typu),
poddawa a ich zwierzchnictwu opata ( lub pos usze stwa), regulowa a ich  ycie szczególnymi
przepisami k ad cymi du y nacisk na obowi zek pracy fizycznej, stwarzaj cej lepsze warunki
psychicznej równowagi ni  to by o udzia em oddaj cych si  stale kontemplacji i modlitwom
mnichów Wschodu. Sam Benedykt nie wysuwa  postulatu pracy umys owej ani dydaktycznej, ale
wkrótce po jego  mierci zacz a ona, w warunkach rozk adu rzymskiego systemu szkó  i bibliotek,
przyjmowa  coraz szersze rozmiary, m.in. pod wp ywem Vivarium Kasjodora. Dzi ki temu w
okresie najwi kszego upadku kultury na Zachodzie klasztory benedykty skie by y jedynymi

rodkami, gdzie udzielano podstawowych zasad ówczesnej wiedzy i gdzie przechowywano
najcenniejsze dzie a literatury chrze cija skiej i klasycznej. Rzecz prosta, nie wszystkimi
wybitnymi dzie ami antyku opiekowano si  tak pieczo owicie, jednak e wiele z nich s o jako
podr czniki dobrego stylu  aci skiego; nawet tak ca kowicie obce chrze cija stwu dzie a, jak
poemat Lukrecjusza, wiersze Katullusa czy Owidiusza, znalaz y w ród mnichów benedykty skich
tajemnych wielbicieli.
W wieku VII/VIII obserwujemy ciekawe zjawisko powstawania nowego ogniska kultury na terenie
anglosaskiej Brytanii, gdzie spotka y si  dwa pr dy: iroszkocki i rzymski. Mimo konfliktów na
polu ko cielnym syntcza obu pr dów da a wspania y rezultat w dziedzinie sztuki i nauki. Dzia ali
tam Rzymianie Augustyn i Paulin, benedyktyni, twórcy metropolii w Canterbury i Yorku, ale tak e
Aidan z Lindisfarne. Pojawili si  równie  Teodor Syryjczyk i Hadrian Afryka czyk, duchowni z
bizantyjskich centrów kulturalnych, wygnani przez najazdy arabskie. Zdecydowali si  oni osi  na
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kresach ówczesnego  wiata, które nieoczekiwanie okaza y si  powa nym o rodkiem kulturalnym,
góruj cym nie tylko nad merowi sk  Gali , ale i wizygock  Hiszpani .
Oprócz Lindisfarne i Yorku w Brytanii kwit y szko y katedralne w Canterbury i Winchester,
klasztorne w Ripon, Hexham, Wearmouth, darrow. W o rodkach tych uprawiano równie
malarstwo miniaturowe, zdecydowanie odbiegaj ce od aryjskiego mimo jego wp ywów w
ornamentyce  przez wyra ne nawi zanie do antyku i sztuki bizantyjskiej w kompozycjach
figuralnych. Centraln  postaci  tego kr gu intelektualnego by  Beda, zwany Czcigodnym
(Venerabilis, zm. 735), autor licznych podr czników, komentarzy teologicznych, a przede
wszystkim niczwykle ciekawej kroniki (Historia ecclesiastica gentis Anglorum). Znacznie
pó niejszy uczony z Nortumbrii, Alkuin (zm. 801), g boko przesi kni ty umi owaniem literatury
staro ytnej, sta  si  doradc  Karola Wielkiego i propagatorem karoli skiego "odrodzenia" (por. I,
64).
Bujny rozwój kultury kr gu anglosaskiego, którego ciekaw  stron  stanowi a twórczo  w j zyku
ludowym (spisanie starosaskiego eposu Beowulf, chrze cija skie poczje Cynewulfa), zosta
brutalnie przerwany przez najazdy norma skie, które zniweczy y jego ogniska i znaczn  cz
dorobku (por. I, 81). Ale nawet i pó niej znakomity króluczony, Alfred Wielki, gromadzi  na
wolnej od naje ców ziemi r kopisy, zak ada  szko y, pisa  sam i t umaczy  naj zyk ludowy
dzie a  aci skie, aby podnie  poziom w asnych poddanych. Mimo strat, poniesionych w walce ze
skandynawskimi naje cami, jeszcze u progu nowego tysi clecia szko y angielskie cieszy y si
wielkim autorytetem na kontynencie.
Nie nale y sobiejednak wyobra  wszystkich klasztorów jako ognisk pracy twórczej
intelektualistów i cichego trudu mnichów, zaj tych prac  r k na polu, w ogrodzie czy warsztacie.

ycie klasztorne budzi o szacunek mo nych, a co za tym idzie, ich szczodrobliwo . Tote  w
nied ugim czasie klasztory zacz y rozporz dza  ogromnymi maj tkami i dostatkami, z którymi
trudno by o pogodzi  idea y Benedykta z Nursji. Regu a  w. Benedykta w wielu klasztorach posz a
w k t, a  ycie mnichów przewy sza o pod wzgl dem wygód i dostatku  ycie  wieckich panów
feudalnych. Wkrótce te  pojawi y si  skargi na bogatych i leniwych mnichów.
O ile skarby literatury antycznej znalaz y w powa nej mierze schronienie w klasztorach, o tyle losy
zabytków architektury i sztuki rzymskiej by y znacznie smutniejsze. Wiele z nich zgin o podczas
najazdów i wojen; pos gi bogów poga skich, a niejednokrotnie i wszystkie rze by przedstawiaj ce
nagie postacie, pada y ofiar  fanatyków.  wi tynie zamieniano zwykle na ko cio y, ale  podobnie
jak budowle publiczne u ytkowano je, dopóki nie spali y si  lub zosta y uszkodzone w inny
sposób; uszkodzone budowle, których nie umiano remontowa , popada y w ruin  i s y jako
kamienio omy. Poszczególne elementy  wi ty , zw aszcza kolumny zabierano do nowych budowli.
Architektura tego okresu, po której niewiele zosta o zabytków, kontynuowa a tradycje
pó norzymskie. Ko cio y by y zwykle bazylikami trójnawowymi, z jedn  lub trzema apsydami,
czasem z transeptem. Zdobi y je malowid a  cienne i mozaiki, w których z ró nym powodzeniem
starano si  na ladowa  sztuk  bizantyjsk . Promieniowa a ona z posiad ci bizantyjskich w Italii,
zw aszcza Rawenny, wyposa onej w VI w. we wspania e budowle (dwie bazyliki  w. Apolinarego,
centralny ko ció w. Witalisa) z zachowanymi do dzi  mozaikami, i z Rzymu (bazylika  w.
Wawrzy ca i  w. Agnieszki). Oryginalniej przedstawia  si  ornament rze biarski, zachowany
zarówno w ko cio ach, jak i na ró nych zabytkach z zakresu sztuki  u ytkowej (np. z otnictwo):
tutaj dominowa  ulubiony przez Germanów element zwierz cy i ro linny, zwykIe stylizowany. W
ca ci rzecz bior c, Europa Zachodnia zapatrzona by a nadal we wzory pó norzymskie i ich
bizantyjsk  kontynuacj  iabstrahuj c od ma o istotnych ró nic iokalnych  mo na ten teren uwa
za peryferie sztuki bizantyjskiej.
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40. Wzrost znaczenia papiestwa

Rozpad Imperium Rzymskiego nie pozosta  bez wp ywu na stan organizacji ko cielnej Europy
Zachodniej. "Ko ció  powszechny" rozpad  si  na szereg ko cio ów "narodowych": hiszpa ski,
frankijski, longobardzki, irlandzki, anglosaski, nawet bawarski. W adza cesarza, ongi  uznanego
ziemskiego zast pcy Chrystusa, ogranicza a si  zaledwie do jego terytorium pa stwowego.
Terytorium to obejmowa o wprawdzie Rzym, gdzie tutejszy biskup ro ci  sobie prawo do
pierwszego miejsca w ko ciele, ale peryferyjne po enie stolicy uniemo liwia o cesarzom
przywrócenie jej charakteru cho by jednego z drugorz dnych o rodków swej w adzy. Nawet
cesarska administracja Italii skupia a si  w Rawennie, dawnej rczydencji ostatnich cesarzy Zachodu
i królów ostrogockich; w Rzymie jedynym autorytetem pozosta  biskuppapie , uwa aj cy si  za
nast pc w. Piotra i zwierzchnika religijnego ca ego chrze cija stwa. I istotnie, mimo rozbicia
politycznego Zachodu, autorytet moralny biskupów Rzymu nie tylko nie upad , ale podniós  si
znacznie; mimo i  papie e niewiele mieli do powiedzenia w sprawach wewn trznych ko cio ów
poszczególnych królestw, odgrywali wielokrotnie rol  mediatorów, rozstrzygali spory doktrynalne,
po redniczyli mi dzy ko cio em Wschodu (i cz stokro  cesarstwem) a ko cio ami Zachodu. Oni to
popierali inicjatywy, zmierzaj ce do likwidacji arianizmu w Hiszpanii i Italii, oni wreszcie podj li
inicjatyw  chrystianizacji Anglosasów.

Najwybitniejszym z papie y tego okresu by  Grzegorz I Wielki, posta  stoj ca wyra nie na granicy
dwu epok. Jego m odo  przypada a na czasy Justyniana; przez pewien czas sprawowa  urz d
prefekta Rzymu, pod wra eniem najazdu Longobardów wst pi  do klasztoru, a swój maj tek
przeznaczy  na fundacj  dalszych o rodków monastycznych. Wkrótce jednak zosta  mianowany
przedstawicielem papie a w Konstantynopolu, by w 590 r. obj  najwy sze stanowisko w ko ciele.
Pisma i korespondencja Grzegorza pe ne s  niew tpliwie szczerych wyrazów bólu z powodu
upadku  wiata, z którym by  zwi zany. Jednocze nie jednak Grzegorz by  obrotnym politykiemi.
Poch oni ty sprawami najbli szymi, troskliwy gospodarz dbaj cy o pomno enie maj tków
papieskich (z których zaopatrywa  zreszt  nieraz g oduj  ludno  Rzymu), organizator
wojskowej obrony Wiecznego Miasta, paktowaf z Longobardami, niech tny bizantyjskim planom
odnowienia wojny w Italii.
Zarazem Grzegorz patrzy  w przysz . Trze wo ocenia  mo liwo ci cesarstwa, rozumia ,  e
papiestwo musi wyj  na spotkanie nowych czasów i zorganizowa  jedno  chrze cija stwa na
nowych podstawaeh  bez jedno ci politycznej. St d jego akcje dyplomatyczne, stosunki z licznymi
dworami germa skimi, pierwsze próby misji, podejmowanych przez benedyktynów z inicjatywy
Rzymu. Popierani przez papiestwo mnisi mieli stanowi  narz dzie do stworzenia tej jedno ci,
podporz dkowanej papiestwu.
Mimo niema ych zas ug dla utrzymania dorobku kulturalnego antyku (rozbudowa w Rzymie

rodka przepisywania i rozsy ania tekstów  nie tylko liturgicznych), Grzegorz by ju  cz owiekiem
redniowiecza: styljego prac daleko odbiega  od klasycznych regu , wszelkie studia nie zwi zane z

teologi  ocenia  jako strat  czasu, a nawet zaj cie szkodliwe; pos usze stwo uwa  za cnot , a
samodzielno  my lenia za dowód pychy. Z tym wszystkim by  prekursorem  redniowiecznego
papiestwa i wskaza  mu cele, po które si gn  mia o dopiero po wiekach.

13.ZWYCI STWO WSCHODU. EKSPANSJA ARABSKA W AZJI, AFRYCE I
EUROPIE. NOWE CENTRA
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41. Persia za Sassanidow

Obok najazdów barbarzy skich z pó nocy, powa ne niebezpiecze stwo dla Imperium Romanum,
sp dzaj ce sen z powiek rzymskim cesarzom i politykom, wi za o si  z istnieniem na wschodnich
rubie ach cesarstwa silnego pa stwa cywilizowanego perskiej monarchii Sassanidów. Poza rol
polityczn  Persji, któr atwo doceni  ,  ledz c perypetie Rzymu u schy ku staro ytno ci, nale y
podkre li  s abo na ogó  uwzgl dnian  jej rol  kulturaln . Od kiedy w adca plemion Persydy
Ardaszir I str ci  z tronu w 226 r. ostatniego króla Partów, Sassanidzi stale podkre lali,  e w
przeciwie stwie do przesi kni tych hellenizmem Arsakidów s  kontynuatorami staroperskich
tradycji pa stwa Achmenidów  Cyrusów i Dariuszów. Podkre lano te tradycje w budownictwie,
odbiegaj cym od hellenistycznych wzorów, w sztuce zdobniczej, wreszcie w literaturze, pisanej w

zyku  rednioperskim  pahlaui. Przywrócono staroperskiemu zoroastryzmowi charakter religii
pa stwowej, a dziedziczny stan kap ski zyska  wielkie wp ywy; powsta a wówczas nowa
redakcja  wi tej ksi gi zoroastryzmu  Awesty i nowy komentarz do niej  Zend.
Jednak e pa stwo perskie nie zamyka o bram przed nowymi wp ywami: przenika  do niego
buddyzm i indyjskie wp ywy w sztuce, z Zachodu za   chrze cija stwo, które zyska o wielu
zwolenników zw aszcza w Mczopotamii, m.in. w stolicy Sassanidów Ktezyfonie (dawna Seleucja).
Chrze cijanie cieszyli si  du  tolerancj , póki ich religia nie sta a si  w Rzymie religi
pa stwow ; oko o roku 340 król Szapur II zacz  ich zaciekle prze ladowa . Prze ladowania trwa y
do drugiej po owy V w., tj. do chwili, gdy chrze cijanie pa stwa perskiego stali si  zwolennikami
nestorianizmu od tej pory zyskali nowe swobody i przyj li wielu wspó wyznawców uciekaj cych
przed prze ladowaniami z cesarstwa. Prze ladowano natomiast zwolenników um czonego oko o
275 r. Maniego, twórcy manicheizmu, dualistycznej religii, stanowi cej syntcz  chrze cija stwa i
zoroastryzmu (z silnym podk adem filozofii neoplato skiej). Mimo to manicheizm rozwija  si
silnie zarówno w Persji, jak i w Imperium Rzymskim, a jego oddzia ywanie na chrze cija sk
etyk  oraz praktyki ascetyczne zaznacza o si  przez ca e  redniowiecze, a nawet pó niej,
stanowi c, bezpo rednio lub po rednio, punkt wyj cia ró nych herezji chrze cija skich. Mimo
konfliktów politycznych wp ywy perskie w  wiecie rzymskim by y bardzo silne. Prócz religii (poza
manicheizmem starszy od niego mitraizm) ulegla im organizacja pa stwowa pó nego cesarstwa, w
której wiele elementów, a zw aszcza ceremonia  dworski, przej to bezpo rednio z wzorów perskich
(m.in. diadem królewski, padanie na twarz przed monarch , wprowadzone w Bizancjum od czasów
Justyniana itp).
Dla pomy lno ci i pot gi Persji wielkie znaczenie mia o po rednictwo handlowe mi dzy rzymskim
Zachodem a Azj : Indiami, Turkiestanem, Chinami, tote  strzeg a ona go zazdro nie i nie
dopuszcza a do bezpo rednich kontaktów Rzymu (potem Bizancjum) z Azj  Po udniow  i
Wschodni . Na tym tle dochodzi o do ci ych wojen. Dodatkow  przyczyn  konfliktów stanowi o

enie Persji do zdobycia dost pu do Morza  ródziemnego i Czarnego, co da oby nowe
mo liwo ci rozwoju jej handlu. Rzymianie jednak zaciekle bronili swych posiad ci azjatyckich.
Syria, Mczopotamia i Armenia by y widowni  ci ych wojen, wyniszczaj cych si y obu pa stw.
Szcz cie wojenne by o zmienne. W 260 r. król Szapur I zniszczy  armi  rzymsk  i wzi  do
niewoli cesarza Waleriana; w 283 r. jednak Rzymianie odebrali Persom Armeni . Nieszcz sne to
królestwo (od pocz tku IV w. chrze cija skie) stanowi o sta y przedmiot walk obu pot g, nie
mog c utrzyma  swej niepodleglo ci. W 387 r. dosz o do podzia u Armenii na dwa królestwa, pod
kontrol  rzymsk  (zlikwidowane 391) i persk  (zlikwidowane  428). Odt d i tu Rzym i Persja
graniczy y ze sob  bezpo rednio. Królestwa zale ne na przemian od obu mocarstw utrzyma y si
jeszcze na terenie Gruzji.
Os abienie Persji spowodowane najazdem Hunów Heftalitów na jej wschodnie obszary (król Firuz
dosta  si  w 484 r. do hu skiej niewoli) oraz powstanie pod wodz  Mazdaka, które pod has ami
przebudowy spo ecznej opanowa o kraj, os abi y najaki  czas ekspansj  persk  na zachód. Walki
zawrza y znowu za czasów wspó czesnego Justynianowi Wielkiemu króla Chosroesa I, który
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osi gn  w nich zreszt  tylko przej ciowe sukcesy (por. I, 27). Dopiero kl ski Bizancjum pod
koniec VI w. ponownie skierowa y uwag  w adców Persji w tym kierunku. Chosroes II, który
pocz tkowo musia  ust pi  cesarzowi Maurycemu wi kszo  Armenii (591), wykorzysta  walki
wewn trzne na pocz tku VII w. Pod pretekstem pomszczenia zamordowanego cesarza Maurycego
wtargn  w granice bizantyjskie i dotar  a  do brzegu Bosforu. Dzi ki sympatii uciskanych
monofizytów Persowie opanowali Syri  i Palestyn , a nawet Egipt. Dopiero Herakliusz
zorganizowa  obron  i rozpocz a si  trwaj ca dziesi tki lat zaci ta wojna. Spustoszone prowincje
wróci y do cesarstwa, Persja by a zupe nie wyczerpana. Opozycja mo now adztwa doprowadzi a
do zamordowania Chosroesa II (628) i do zawarcia pokoju z Bizancjum. Pa stwo Sassanidów
ogarn y walki wewn trzne, podczas których tron przechodzi  z r k do r k. W takiej chwili na Iran
uderzyli Arabowie.

42. Arabia przed Mahometem

Wi kszo  Pó wyspu Arabskiego by a pustyni , na której z rzadka koczowa y pasterskie plemiona
arabskie, nazywaj ce si  "synami pustyni" (Beduini); tylko na zachodnich i po udniowych
kra cach pó wyspu, w pó niejszym Hid azie i Jemenie, do  wcze nie zacz o si  rozwija
osadnictwo rolnicze. Droga prowadz ca z Palestyny wzd  Morza Czerwonego od niepami tnych
czasów odgrywa a wybitn  rol  w handlu ze wschodni  Afryk  (s ynna kraina Punt); z Jemenu
prowadzi a droga morska do Zatoki Perskiej, Indii i Indonczji. Tote  w nie w Jemenie powsta o
królestwo Saby, w którym przez pó tora tysi ca lat kwit a swoista, a ma o zbadana kultura,
pos uguj ca si  w asnym alfabetem. Królestwo sabejskie, od oko o 115 r. p.n.e. pod w adz
Himiarytów, przetrwa o do VI w. W roku 525 uleg o najazdowi chrze cija skich królów
etiopskiego pa stwa Aksum, którzy zapanowali w ten sposób nad obydwoma brzegami Morza
Czerwonego, g ównej drogi mi dzy Cesarstwem Rzymskim a Indiami. Ale panowanie królów
Aksum (popieraj cych tu monofizyckie chrze cija stwo) nie trwa o d ugo; w 572 r. zostali oni
wyparci przez króla perskiego Chosroesa I, który chcia  uniemo liwi  przez to jakiekolwiek
kontakty Bizancjum ze  wiatem indyjskim bez po rednictwa Persji. Panowanie perskie w Jemenie
za ama o si  dopiero po kl sce, jak  Persowie ponie li w walce z Bizancjum (628).
W pó nocnej Arabii istnia y dwa zwalczaj ce si  pa stewka arabskie: Ghassanidów  podlegaj ce
Rzymianom, i Lachmidów  podlegaj ce Persom. Na teren ich przedostawa y si  silne wp ywy
kulturalne greckorzymskie i perskie. Ju  z IV w. pochodz  najstarsze inskrypcje pisane j zykiem i
alfabetem arabskim. Pa stwa te zosta y zlikwidowane przez Persów w czasie wojen zdobywczych
Chosroesa II na pocz tku VII w. W ten sposób Persowie zniszczyli tradycyjne organizmy
pa stwowe na pó wyspie, tworz c ferment prowadz ey do wydobycia si  nowych si  politycznych.

rodkowa cz  Arabii, nad Morzem Czerwonym, nie tworzy a jednolitego organizmu
pa stwowego. Na drodze karawanowej prowadz cej na po udnie rozwin y si  niczale ne miasta, z
których do wielkiego znaczenia dosz y: Jatrib (pó niejsza Medyna) oraz Mekka. Szczególnie ta
ostatnia, w której w adz  sprawowa o plemi  Kurajszytów, osi gn a duie znaczenie nie tylko jako
punkt handlowy, ale tak e jako o rodek kulturalnoreligijny  wiata arabskiego. W Mekce bowiem,
w  wi tyni zwanej Kaab , znajdowa  si  Czarny Kamie , od niepami tnych czasów czczony przez
Arabów. Wyznawcy judaizmu i chrze cijanie zwi zali z nim tradycj  biblijn   le  on rzekomo
(wed ug jednych poda ) pierwotnie u wrót raju i zosta  stamt d zabrany przez Adama, b  te
(wed ug innych) zosta  podarowany Abrahamowi przez archanio a Gabriela. Poza  wi tym
Kamieniem Arabowie czcili lokalne bóstwa plemienne, których pos gi skrz tni Kurajszyci
grupowali w Kaabie obok Kamienia. Kontakty handlowe ze  wiatem cywilizowanym doprowadzi y
do szybkiego rozprzestrzenienia si  w ród Arabów chrze cija stwa  cz sto w postaci ró nych
herczji  oraz judaizmu. Obie te religie; silnie reprczentowane w o rodkach arabskich, wywar y
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wp yw równie  na zwolenników politeizmu, którzy zacz li wyró nia  ponad bóstwami
plemiennymi boga najwy szego  Allaha.
Islam, religia powsta a na tym tle w Arabii VII w., nie by  oryginalnym tworem miejscowym, ale
uproszczon  syntez  judaizmu i chrze cija stwa, z du  domieszk  filozofii neoplato skiej i
mniejsz  zoroastryzmu. Przez d ugi czas uwa any by  przez teologów chrze cija skich nie za obc ,
"poga sk " religi , ale za heretycki od am chrystianizmu. Islam, tak jak i kultura arabska, jest
wytworem tego samego kr gu cywilizacyjnego, w którym narodzi y si  kultury staro ytne, a w linii
prostej dziedzicem kultury hellenistycznej, judejskochrze cija skiej i perskiej. Uczestnicz c
twórczo w rozwoju tego kr gu, kultura arabska przekaza a z kolei to przetworzone przez siebie
dziedzictwo innym ludom (wywieraj c m.in. ogromny wp yw na  redniowieczn  kultur
europejsk ) i zaszczepi a jego elementy innym kr gom cywilizacyjnym.

43. Mahomet i jego nauka

  Twórca islamu, Muhammad syn Abdullaha, którego zwykli my nazywa  Mahometem, urodzi  si
w Mekce oko o 570 r.  ycie jego, o którym mówi Koran i nasycone legendami dzie a pó niejszych
biografów, nie jest dobrze znane. Nale  do plemienia Kurajszytów; wcze nie osierocony, sp dzi

odo  w niedostatku, pracuj c jako konwojent, a z czasem kierownik karawan kupieckich.
Po lubi  bogat  wdow  Chadid , co uwolni o go od trosk materialnych. Wtedy po wi ci  si  bez
reszty pasjonuj cym go zagadnieniom metafizycznym, ku którym zwróci y jego my l kontakty z
religiami monoteistycznymi, jakie nawi za  podczas swych kupieckieh podró y. Mimo braku
wykszta cenia (by  podobno analfabet ) Mahomet odznacza  si yw  inteligencj  i zmys em
praktycznym, z którym kontrastowa a sk onno  do kontemplacji i wizjonerstwa.
Kiedy wyst pi  z oswiadczeniem,  e archanio  Gabriel powo  go na proroka, wzywaj c do

oszenia wiary w jednego Boga  Allaha i do naprawy obyczajów, uda o mu si  pozyska  w Mekce
tylko skromn  grupk  zwolenników z  on , stryjem i bogatym kupcem Omarem (pó niejszym
kalifem) na czele. G oszenie nowej religii zwanej islamem (czyli poddaniem si  woli bo ej) w
szerszych ko ach mieszka ców Mekki spotka o si  z wrogiem stanowiskiem rz dz cej w mie cie
oligarchii. Obawa przed Kurajszytami zmusi a w 622 r. Mahometa i jego zwolenników (zwanych
"uleglymi"  muslimin, st d nasz termin: muzu manie) do ucieczki. Data tej ucieczki, tzw. hid ry,
prze omowa w karierze Mahometa, zosta a pó niej przyj ta przez muzu manów za pocz tek nowej
ery. Uciekinierzy d yli do konkuruj cego z Mekk  Jatribu, gdzie Mahomet spotka  si  z
przychylnym przyj ciem (st d Jatrib przyj  z czasem nazw  "Miasta Proroka Madinat anNabi, tj.
Medyna). Mimo i  zamieszkali w Jatribie  ydzi, na których wspó dzia anie Mahomet liczy ,
odrzucili jego nauk , zdoby a ona wkrótce przewag  w tym mie cie, a prorok sta  si  uznanym
przywódc , wykazuj c przy tym ogromne talenty politycznoorganizacyjne. Zakres jego nauki
zacz  si  rozszerza  na problemy polityczne (g oszenie jedno ci Arabów, rzekomych potomków
Abrahama, budowniczego Kaaby), a niebawem tak e spo eczne i prawne.
Wszed szy w sojusz z plemionami bedui skimi, Mahomet zacz  napada  na karawany kupców
mekka skich, co doprowadzi o do wojny z Kurajszytami. Sukcesy wojenne proroka zapewni y mu
poparcie wielu plemion koczowników, ukoronowa o je opanowanie Mekki w 630 r. W  lad za tym
faktem posz o przyj cie islamu przez wi kszo  plemion arabskich.
Nauka, g oszona przez proroka, by a dora nie zapisywana przez s uchaczy. Po  mierci Mahometa,
wobec rozbie no ci mi dzy wyznawcami islamu, zasz a konieczno  ustalenia "prawdziwej" wersji
tej nauki; na polecenie kalifa Osmana w 653 r. zebrano wi c istniej ce relacje i po usuni ciu
sprzeczno ci u ono je mechanicznie w 114 rozdzia ach (surach), grupuj c je (poza krótk  sur
wst pn ) od najd szej do najkrótszej. Obok zasad dogmatycznych znajduj  si  tam przepisy
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dotycz ce kultu, zasady etyki (z licznymi nakazami i zakazami), przepisy prawne (zarówno
cywilne, wreszcie opowie ci zaczerpni te z tradycji biblijnej i z osobistego  ycia jak i karne),
Ca  nauki proroka uznana zosta a za ostatni  ksi  objawion  (uniewa niaj  poprzednie, tj.
Stary i Nowy Testament); nazwano j  Koranem (z arabskiego  kur'an  czytanie). Koran sta  si
wzorem dla ca ej literatury muzu ma skiej, nie tylko pod wzgl dem tre ci, ale równie  formy.
Uznany za w asne s owa proroka, nie móg  podlega  najmniejszym zmianom, tote  zabraniano

umaczenia go na obce j zyki. By a to jedna z przyczyn zwyci skiej ekspansji j zyka arabskiego
odt d j zyka  wi tego, liturgicznego  w ca ym  wiecie islamu.

Poniewa  elementy prawa zawarte w Koranie nie wystarcza y do rozstrzygni cia wszystkieh
tpliwo ci, ju  po zredagowaniu Koranu zacz to zbiera  relacje o  yciu i dzia alno ci Mahometa,

aby ustali , jak post powa  prorok (wed ug opowiada wiadków lub ich potomków) w tej lub
innej sprawie. Relacje te stworzy y zredagowan  ostatecznie w IX w. tradycj  muzu ma sk , tzw.
sunn  (arabskie  droga, w tym wypadku droga post powania), przewy szaj  znacznie obj to ci
Koran. Nie wszyscy jednak muzu manie uznali autorytet sunny.
Religia muzu ma ska  to konserwatywny monoteizm, tkwi cy korzeniami w judaizmie, ale
bardziej uniwersalistyczny, odrzucaj cy np. ide  "narodu wybranego". Strzeg c si  wszelkich
pozorów politeizmu, islam odrzuci  ide  wcielenia Boga i chrze cija skie poj cie o Trójcy  wi tej,
kult  wi tych, a nawet zabroni  wykonywania jakichkolwiek wyobra  ludzi i zwierz t, w obawie,
by nie sta y si  przedmiotem kultu.
Bóg dzia a  wed ug islamu  przez swych s ebników niebieskich  anio ów (których ca y sztab
przej  islam z judaizmu) lub przez natchnionych przez siebie ludziproroków: najwi ksi z nich  to
Abraham, Moj esz, Jezus i oczywi cie Mahomet, ostatni prorok, który przekaza  ludziom pe ni
objawienia.
Ludzie  wed ug nauki Mahometa  odpowiadaj  za swe czyny przed Bogiem (pierwotny islam nie
by  fatalistyczny) i w dniu s du ostatecznego otrzymuj  za nie nagrod  (w postaci raju, pe nego
zmys owych rozkoszy, dok adnie w Koranie opisanych) lub kar  (w piekle, "gehennie"). Aby
uzyska  zbawienie, potrzebna jest wiara w Allaha i w pos annictwo Mahometa oraz wype nianie
obowi zków religijnych: modlitwy wraz z obmywaniem rytualnym (5 razy dziennie z twarz
zwrócon  w kierunku Mekki), postu (ca odniowego przez ca y miesi c ramadan), ja mu ny (obok
ja mu ny dobrowolnej na rzecz ubogich rozumiano pod tym poj ciem pó niej równie  podatek na
potrzeby pa stwa arabskiego, tzw. zakat).
Wynikiem kompromisu Mahometa z mieszka cami Mekki by o utrzymanie kultowego znaczenia
Kaaby, a nawet jego usankcjonowanie przez uznanie Czarnego Kamienia za najwi ksz wi to
islamu. Obowi zkiem sta a si  tak e pielgrzyrnka do Mekki (had ), któr  ka dy muzu manin
powinien odby  przynajmniej raz w  yciu. Z czasem do obowi zków dosz a równie  wojna za
wiar  (d ihad), a wszyscy polegli w takiej wojnie mieli zapewniony raj na tamtym  wiecie.
Z nakazami religijnymi  ci le wi za y si  przepisy prawne i obyczajowe: zakaz jedzenia zwierz t
"nieczystych" (m.in. drapie ników,  wi ), picia wina. Islam sankcjonowa  wielo stwo i bardzo
silnie ogranicza  wolno  i pozycj  spo eczn  kobiety.

44. Kalifat. Podboje Omara

Opanowanie Mekki uczyni o Mahometa glównym autorytetem  wiata arabskiego, cho  nie
zako czylo dzie a jednoczenia Arabii. Nie doczeka  go prorok, który zmar  w 632 r. "Zast pc
proroka"  kalifem zosta  jego te  Abu Bekr (ojciec najukocha szej z  on  Aiszy). Abu Bekr i jego
nast pcy byli, podobnie jak Mahomet, religijnymi i  wieckimi zwierzchnikami  wiata islamu, nie
mieli jednak kompetencji duchownych proroka, nie mogli nic zmieni  w stworzonym przez niego
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ystemie teologicznym i prawnym, którego mieli by  stró ami. W czasie swego krótkiego
panowania Albu Bekr zdo  skonsolidowa  stworzony przez Mahometa organizm pa stwowy i
upora  si  z opozycj ; umieraj c w 634 r., przekaza  ju  bez oporu z czyjejkolwiek strony w adz
swemu nast pcy Omarowi, jednemu z najwierniejszych stronników proroka, który niebawem
okaza  si  znakomitym politykiem i organizatorem.

upie cze najazdy Arabów na kraje s siednie nale y do sta ych zjawisk w tej cz ci  wiata, tote
przedsi brana od 629 r. seria wypadów do Syrii nie wywo a niczyjego zaniepokojenia. Ale
bior cy udzia  w najazdach wyznawcy proroka przynie li wie  o niczwykle s abym oporze
wyczerpanego wojn  persk  bizantyjskiego organizmu pa stwowego oraz, co wa niejsze, o
przychylnym stosunku do naje ców syryjskiej ludno ci monofizyckiej. Przedsi wzi ta w 635 r.
nowa wyprawa niespodziewanie doprowadzi a do opanowania Damaszku i kilku innych miast.
Na wie  o tym cesarz Herakliusz zebra  wszystkie si y, jakimi rozporz dza , i rozpocz
kontrofensyw ; w 636 r. uda o mu si  odebra  Damaszek, ale 20 sierpnia tego  roku w bitwie nad
rzek  Jarmuk poniós  decyduj  kl sk , która pozbawi a go si  do dalszej walki. W jej wyniku
ca a Syria wpad a w r ce zwyci zców, w 638 r. skapitulowa y broni ce si  jeszcze stolic
patriarchatów, Jerozolima i Antiochia, a w dwa lata pó niej centrum administracji bizantyjskiej
Cczarea.
W 639 r. Omar rozpocz  atak na Egipt. Tu podbój nast pi  jeszcze szybciej; u atwi a go
dwuznaczna postawa patriarchy aleksandryjskiego Cyrusa, którego cesarz obarczy  równie
cywiln  administracj  kraju. W roku 640 pod Heliopolis Arabowie rozbili wojska cesarskie w polu,
w rok pó niej pad a g ówna twierdza w delcie Nilu, Babilon, i ca y kraj dosta  si  w r ce Omara; w
642 r. Cyrus wyda  Arabom Aleksandri . Oddzia y arabskie, id c niepowstrzymanie wzd  morza,
opanowa y w 643 r. Cyrenajk , a niebawem i miasta Trypolitanii.
Jednocze nie pod naporem Arabów run o pa stwo Sassanidów, gdzie w 632 r. obj cie tronu przez
Jazdigrida III zako czy o krwawe czteroletnie walki o tron, wstrz saj ce pa stwem tu  po kl sce,
poniesionej w wojnach z Bizancjum. I te sprawy by y doskonale znane Arabom. Po pierwszych
wyprawach, nie zawsze uwie czonych powodzeniem, rozbili oni ca kowicie armi  persk  w bitwie
pod Kadesija (637), zdobyli Ktezyfon i ca  Mczopotami , a potem Armeni . W 642 r. Jazdigird
usi owa  jeszcze raz stawi  czo o naje com pod Nehawendem, ale armia jego posz a w rozsypk .
Zwyci stwo to odda o w r ce Arabów ca y Iran; wypierany coraz bardziej na wschód ostatni król
perski zosta  w 651 r. zamordowany w Merwie, na pograniczu Turkiestanu, sk d usi owa ci gn
pomoc przeciw Arabom. W ci gu dziesi ciu lat rz dów Omara " wi ta wojna" przynios a Arabom
niczmierzone obszary  od Sahary po pustynie Azji  rodkowej i od Tripolisu po Indie.
Ale z t  chwil  wy oni y si  nowe problemy. Wojna  wi ta, pocz tkowo religijny obowi zek, sta a
si  zawodem dla cz ci Arabów, przerzucanych z jednego kontynentu na drugi. Z chwil , kiedy
dora ne  upy wojenne przesta y wystarcza , Omar musia  si  zdecydowa  na wyp acanie  du
wojsku. Musia  te  wprowadzi  aparat administracyjny do rz dów ogromnym pa stwem. Korzysta
przy tym obficie ze wzorów bizantyjskich i perskich. W krajach podbitych zachowano po prostu
ca y aparat, który mia  teraz trudni  si ci ganiem na rzecz okupantów podatku od ludno ci
niemuzu ma skiej (charad ). By  on zreszt  ni szy od dawnych ci arów podatkowych: dzi ki
temu ludno  Syrii, Egiptu, Mczopotamii przychylnie odnosi a si  do Arabów, a islam zyskiwa

ród niej bardzo szybko zwolenników.
Aby uchroni  arabskich okupantów od utoni cia w masie ludno ci krajów okupowanych, a
zw aszcza od ulegania obcym wp ywom religijnym i obyczajowym, Omar zgrupowa  wojska
arabskie w obozach wojskowych, z których najwi kszymi by y: Fustat w Egipcie (dzi  cz
Kairu), Kufa nad Eufratem, Basra nad Zatok  Persk .

45. Kalifat Omajjadów
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Kiedy Omar zosta  w 644 r. zamordowany przez perskiego niewolnika, kalifem wybrano Osmana z
bogatego mekka skiego rodu Omajjadów, który pó no, ju  po ca kowitym zwyci stwie Mahometa,
opowiedzia  si  po jego stronie. Za czasów Osmana aparat rz dz cy rozrós  si  jeszcze bardziej, w
Medynie powsta  dwór, budz cy swym przepychem i obcymi obyczajami zgorszenie pobo nych
muzu manów. Co gorsza, kalif faworyzowa  cz onków swego rodu, rozdzielaj c mi dzy nich
godno ci i urz dy; m.in. najwybitniejszy z nich, Moawija, zosta  namiestnikiem Syrii i stworzy
równie wspania y dwór w Damaszku, opieraj c si  na  ywio ach miejscowych.
Opozycja przeciw Osmanowi znalaz a poparcie w obozach wojskowych. Zbuntowani  nierze z
Fustatu napadli na Medyn  i w 656 r. zamordowali kalifa, wynosz c na jego miejsce Alego, m a
Fatimy, jedynej córki proroka. Ale nowy kalif, który " przeniós  si  do Kufy, nie zyska
powszechnego uznania. Przede wszystkim wyst pi  przeciw niemu pot ny Moawija; wojna z nim,
przerywana próbami pojednania, zako czy a si  kl sk  Alego i reprczentowanego przez niego
pierwotnego kierunku islamu, który popiera y ni sze warstwy spo ecze stwa arabskiego. W 660 r.
Moawija kaza  si  w Jerozolimie obwo  kalifem, a gdy z pocz tkiem 661 r. Ali zosta
zamordowany w Kufie, w adza Omajjadów zosta a ostatecznie ugruntowana.
Unikaj c opozycyjnej Arabii, Moawija pozosta  w swej dawnej rczydencji  Damaszku, który w ten
sposób sta  si  centrum religijnopolitycznym  wiata arabskiego. W ciwa Arabia wróci a odt d
do dawnej swej marginesowej roli, a o znaczeniu,jakie zdoby a w krótkim okresie VII w.
przypomina y ju  tylko pielgrzymki z ca ego jak e rozleg ego   wiata muzu ma skiego,
zmierzaj ce do  wi tego miasta  Mekki.
Kalifowie z rodu Omajjadów potrafili drog  desygnacji ustali  w adz  w obr bie w asnego rodu i
rozwijali dalej ekspansj  zewn trzn , d c szczególnie do zniszczenia Cesarstwa Bizantyjskiego i
opanowania jego stolicy. Zbudowawszy flot  i stworzywszy na zdobytym w 649 r. Cyprze baz  dla
tej floty, Arabowie mogli rozpocz  niszczycielskie ataki na wybrze a ró nych ziem cesarstwa, a
wreszcie podj  blokad  Konstantynopola (67377 i 71718); ostatecznie jednak zostali odparci z
wielkimi stratami. W nie obrona Konstantynopola, przeciw któremu kierowa  si  g ówny atak
arabski (a nie epizodyczne zwyci stwo Karola M ota pod Poitiers), zadecydowa a o losach Europy
i o odr bno ci dalszego rozwoju pokrewnych cywilizacji: zachodniej  chrze cija skiej i wschodniej
muzu ma skiej, mimo i  wzajemne ich przenikanie trwa o nadal.

Jednocze nie z atakiem na stolic  cesarstwa trwa  podbój bizantyjskiej Afryki. Po opanowaniu
Trypolitanii Arabowie przenikn li do Afryki Zachodniej (zwanej przez nich Maghrebem), gdzie w
670 r. za yli nowy obóz wojskowy  Kairuan. Podbój Maghrebu przeci gn  si  jednak, poniewa
na pomoc wojskom bizantyjskim przyszli ich dotychczasowi wrogowie  wojowniczy Berberowie
(staro ytni Maurowie). Zadali oni w 683 r. kl sk  Arabom, wypieraj c ich a  za Wielk  Syrt . Po
kilku latach podbój Maghrebu zosta  jednak podj ty na nowo i u atwiony zbli eniem z Berberami,
którzy dali si  pozyska  dla islamu. Ich znakomite oddzia y konne, które zasila y teraz armi
islamu, doda y nowej si y ekspansji arabskiej. Jedna za drug  pada y twierdze rzymskie, a w 698 r.
uleg  g ówny bizantyjski punkt oparcia, Kartagina.
Aby wykorzysta  zapa  Berberów, obecnie gorliwych bojowników wojny  wi tej, namiestnik
Maghrebu  Musa, zdecydowa  si  interweniowa  w wewn trzne rozgrywki w hiszpa skim
królestwie Wizygotów (por. I, 34). Na wezwanie usuni tych od tronu spadkobierców króla Witizy
Musa wys  kilkutysi czn  armi  pod dowództwem Tarika. W bitwie pod Jercz de la Frontera
opodal Kadyksu ( 19 lipca 711) armia wizygocka pod dowództwem króla Rodryga zosta a
doszcz tnie rozbita, a sam król poleg . Wkrótce skapitulowa a stolica Hiszpanii  Toledo. Na wie
o tych nieoczekiwanych sukcesach Musa postanowi  dokona  ca kowitego podboju pó wyspu co
mu si  w ci gu kilku lat uda o, z wyj tkiem pó nocnozachodnich górzystych óbszarów (Asturia) i
niewielkiego skrawka wybrze a  ródziemnomorskiego (Todmir).
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Ju  w 719 r. Arabowie wkroczyli do Akwitanii i od tego czasu cz sto pustoszyli po udniowe tereny
pa stwa Franków, póki nie zostali wyparci dzi ki zwyci stwom Karola M ota i jego syna Pepina
(por. I, 59). Si  nap dow  tej ekspansji byli Berberowie, którzy tworzyli w VIIIIX w. trzon armii
arabskich na tych terenach.
Dzi ki nim ekspansja arabska w Maghrebie nie za ama a si  nawet po rozpadzie kalifatu. W X w.
islam uzyska  najwi kszy zasi g zdobyczy w Hiszpanii ( zdobycie Santiago de Compostela),
ponadto za  emirowie z dynastii Aghlabidów opanowali w ci gu drugiej po owy IX w. Sycyli  i
Sardyni , armie ich atakowa y Itali , a poszczególne oddzia y umocni y si  nawet w Alpach.
Równocze nie trwa a ekspansja w Azji. Wnet po podboju Persji wkroczyli Arabowie do Azji

rodkowej, gdzie po rozbiciu przez Chi czyków chaganatu zachodniotureckiego istnia o wiele
niczale nych zwalczaj cych si  pa stewek. Na pocz tku VIII w. zdobyty zosta  (70715) ca y teren
Turkiestanu, opanowano nawet Kaszgar. Dopiero kl ska zadana Arabom przez wojska chi skie
pod Talas w 751 r. zahamowa a ich ekspansj  w tym kierunku, a nawet zmusi a do wycofania si  z
cz ci zdobytych obszarów (por. I, 52).
Równie  na pocz tku VIII w. (do 712) opanowali Arabowie tereny nad  rednim i dolnym Indem
(Sind i Mekran), otwieraj c w ten sposób islamowi drog  do Indii (por. I, 55).
Tolerancja, stanowi ca zasadniczo podstaw  polityki Omajjadów wobec ludów podbitych,
po czona z korzy ciami materialnymi, jakie dawa o przyj cie islamu, pozyskiwa a nauce
Mahometa zwolenników w ca ym wielkim pa stwie. Szczególnie szybko zrasta a si  ze  wiatem
arabskim pokrewna j zykowo ludno  Syrii i Palestyny. Nie brak o jednak na dworze Omajjadów
wysokich urz dników chrze cijan (np. ojciec  w. Jana Damasce skiego, wybitnego teologa
chrze cija skiego i wodza ikonodulów bizantyjskich). O tolerancji Arabów  wiadczy fakt silnego
rozprzestrzeniania si  pod ich panowaniem chrze cija stwa (zw aszcza nestorianizmu) na dalekie
tereny Azji, pozostaj ce w zasi gu w adzy kalifów. Ko cio y, zarówno ortodoksyjny (tzw.
melchicki), jak monofizycki (jakobicki), nestoria ski i maronicki (monotelecki), cieszy y si
autonomi  i szerokimi kompetencjami s downiczymi w stosunku do wiernych. Fakt,  e ci ostatni,
tak zaci cie dotychczas broni cy rozbie nych pogl dów w subtelnych kwestiach teologii
chrze cija skiej, teraz masowo porzucali chrze cija stwo,  wiadczy najdobitniej,  e u podstaw
teologicznych sporów epoki bizantyjskiej sta y konflikty spo eczne i narodowo ciowe.

46. Opozycja szyicka. Abbasydzi

Pocz tek VIII w. by  ostatnim okresem nat enia ekspansji arabskiej. Wkrótce za ama a si  ona
wskutek narastania sprzeczno ci wewn trznych, prowadz cych do roz amu jedno ci islamu.
Omajjadzi, w ród których po  mierci Walida I (715) zabrak o wybitnych jednostek, nie potrafili
stawi  czo a narastaj cemu buntowi.

ówn  si , wyst puj  od dawna przeciw nim, byli szyici (od szijat Ali  stronnictwo Alego),
którzy uwa ali,  e kalifat powinien pozostawa  w r ku potomków proroka, tj. potomków Alego i
Fatimy. Popiera y ich wszystkie niczadowolone czynniki, a wi c zarówno Mekka i Medyna, jak
obozy wojskowe (zw aszcza Kufa, dawna stolica Alego), a tak e Ira czycy  wszyscy z zazdro ci
patrz cy na faworyzowanie elementów syryjskich przez Omajjadów.
Bardziej radykalna opozycja skupia a si  w ugrupowaniu charid ytów, którzy ju  w VII w.
wyst powali z has em nawrotu do pierwotnej równo ci arabskiej, równego rozdzia u zdobyczy
wojennych i wyboru kalifa przez wszystkich wiernych. Powstanie charid ytów w Iraku (dawnej
Mczopotamii) w 697 r. zosta o krwawo st umione przez wybitnego wodza kalifa Abdal Malika
Chad ad a. Mimo to narastaj ce sprzeczno ci prowadzi y do dalszych powsta .
W 747 r. wybuch o powstanie we wschodniej cz ci Iranu (tzw. Chorasanie). Powsta cy opanowali
szybko ca y Iran i weszli w kontakt z irackimi szyitami, a zw aszcza z Kuf . Na czele ruchu stan li
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wówczas Abbasydzi, potomkowie jednego ze stryjów Mahometa. Jeden z nich, Abul Abbas zwany
pó niej "krwawym" (asSaffah), zosta  obwo any kalifem i w bitwie nad Wielkim Zabem
(dop ywem Tygrysu) rozbi  wojska kalifa Marwana II (750). Kalif omajjadzki zbieg  do Egiptu,
gdzie zosta  zamordowany; zwyci zcy wszcz li pogo  za innymi cz onkami znienawidzonego
rodu, którzy byli tropieni, chwytani i zg adzani w m czarniach. Tylko jednemu z nich, Abdar
Rahmanowi, uda o si  dotrze  do Hiszpanii, gdzie znalaz  zwolenników i niebawem zapocz tkowa
rozbicie kalifatu.
Rezultatem zwyci stwa Abbasydów by a  likwidacja dotychczasowego uprzywilejowania Arabów i
równouprawnienie wszystkich wyznawców islamu bez wzgl du na pochodzenie. Wp ywy
syryjskobizantyjskie, dominuj ce za Omajjadów, zosta y zast pione za Abbasydów wschodnimi,
przede wszystkim perskimi, tote  sympatyzuj cy z Omajjadami pisarze arabscy okre lali ich
wprost jako "dynasti  persk ". Zewn trznym wyrazem tych zmian by a degradacja Damaszku.
Abul Abbas przeniós  si  do Kufy, ale jego brat i nast pca, AlMansur, opu ci  to ognisko
szyityzmu i za  niedaleko dawnego Ktezyfonu na prawym brzegu Tygrysu now  stolic
Bagdad.
Za czasów Abbasydów dalsze post py robi a feudalizacja spo ecze stwa arabskiego. Pocz tkowo
wszyscy muzu manie otrzymywali nadzia y ziemi wolnej od podatków: tylko "niewierni" musieli

aci  podatek gruntowy  charad  i pog ówne  d yzje. Ca a zdobyta ziemia nale a do ogó u i
zarz dzana by a przez kalifa, który zacz  j  traktowa  jako w asno . Ju  za Omajjadów kalifowie
rozdawali obszerne posiad ci z zale  ludno ci  swym faworytom. Wytworzy  si  niebawem,
szczególnie za Abbasydów, system nada  ziemi we w asno  niepe , zwi zan  ze s
wojskow . W asno  taka, tzw. ikta, teoretycznie mog a by  przez kalifa w ka dej chwili odebrana,
w rzeczywisto ci jednak by a dziedziczna, a posiadacze tych lenn formowali wielkie latyfundia z
ludno ci  podda cz , tak e muzu ma sk . W miar  masowego przyjmowania islamu przez ludno
podleg ych terytoriów przyj cie nowej religii przesta o automatycznie uwalnia  ch opów od
wszystkich narzuconych im ci arów: nie zwalnia o tak e od podda stwa. St d wszystkie
powstania ch opskie wysuwa y has a nawrotu do "czystej" nauki proroka i do pierwotnego ustroju z
epoki pierwszych kalifów.
Zarówno w dziedzinie kultury  w architekturze i zdobnictwie, jak i w strukturze pa stwa kalifat
bagdadzki nawi zywa  do wzorów sassanidzkich. Z "zast pcy proroka" kalif sta  si  niedost pnym
dla zwyk ych  miertelników "królem królów", otoczonym przepychem skomplikowanego
ceremonia u dworskiego; w miejsce zasady wyboru, która jeszcze za Omajjadów sporadycznie
dochodzi a do g osu, ustali a si  zasada desygnacji nast pcy przez rz dz cego kalifa. Ale przy tych
pozorach w adzy absolutnej oderwani od spo ecze stwa kalifowie popadali coraz bardziej pod

adz  pa acowych dostojników, w ród których g ówn  rol  odgrywa  wczyr, na wzór perski
powo ywany "pierwszy s uga" kalifa. Teoretycznie by  on tylko wykonawc  polece  w adcy, nie
mia adnych ustalonych kompetencji, ale w nie dlatego przy s abych kalifach w jego r ku
skupia a si  ca  decyzji w sprawach pa stwowych. Ju  za panowania AlMansura urz d wczyra
znalaz  si  w r kach rodu Barmakidów, którzy po jego  mierci coraz bardziej opanowywali w adz ,
póki nie zostali usuni ci w 803 r. przez energicznego kalifa Haruna ar Raszida. Nie zabezpieczy o
to jednak kalifów przed powtarzaniem si  analogicznych uzurpacji.
Obok wczyra wybitn  rol  odgrywali równie : kanclerz, skarbnik i naczelnik poczt, który by
jednocze nie szefem s by wywiadowczej, rozporz dzaj cej agentami we wszystkich cz ciach
pa stwa. Najwy szym urz dnikom podlega y biura, zwane dywanami.
Administracja lokalna natomiast znalaz a si  w r ku mianowanych przez kalifa namiestników
prowincji, zwanych emirami. Na wzór satrapów perskich emirowie byli zarówno wojskowymi, jak
i cywilnymi przedstawicielami kalifa;

47. Szyici i izmailici
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Tym si om od rodkowym sprzyja  równie  wzrastaj cy roz am religijny w  onie islamu. Mimo i
Abbasydzi zawdzi czali swe wyniesienie szyitom, do  sz bko dosz o do zerwania ze
"stronnictwem Alego", podkre laj cym sw  wierno  dla bezpo rednich potomków proroka,
imamów, dziedzicz cych  wed ug nich  po Mahomecie nieomyln  wiedz  w zakresie porz dku
boskiego i ludzkiego. W po owie VIII w. dosz o w ród szyitów do dalszego roz arriu, kiedy szósty
imam D afar asSadik (zm. 765) zaprzeczy  prawa nast pstwa swemu starszemu synowi Ismailowi.
Zwolennicy tego ostatniego, rekrutuj cy si  cz sto z ni szych warstw spolecznych, zerwali z
giówn  ga zi  szyitów i po rych ej  mierci Ismaila uznali go za ostatniego imama, który z
za wiatów w dalszym ci gu kie je swymi zwolennikami, by w wybranej przez siebie chwili
wróci jako mahdi, zbawiciel  wiata.
Na rozwój nauki izmailitów wielki wp yw wywazty neoplato skie teorie emanacji. Z czasem ruch
(rozwijaj cy si  g ównie w Persji i na Pó wyspie Arabskim) opanowali mo ni, którzy utwierdzili
sw  w adz  przez stworzenie zhierarchizowanej organizacji z siedmioma, a potem dziewi cioma
stopniami wtajemniczenia. Do wielkiego znaczenia doszedl ten hierarchiczny izmailizm pod
rz dami Fatymidów (por. I, 48). W IX w. oderwa  si  od niego od am ludoworadykalny, grupuj cy
przede wszystkim ni sze warstwy spo eczne; od przywódcy, Hamdana Karmata, nazwano jego
zwolenników karmatami. Podnie li oni w 890 r. powstanie w dolnym Iraku, a w 894 r. opanowali
Bahrein, gdzie za yli pa stwo, które przetrwa o do po owy XI w. By a to republika, zarz dzana
przez kolegium sze ciu wczyrów. Jej ustrój spo eczny nawi zuj c do tradycyjnej równo ci opiera
si  na wolnych eh opach i rzemie lnikach. Karmaci napadali cz sto na s siednie tereny Hid azu,
Syrii i Iraku, wspomagaj c tamtejsze ruchy antyfeudalne. Po zdobyciu Basry (923) i Kufy (926)
opanowali nawet Mekk  (930), sk d wywie li Czarny Kamie .

ówna cz  szyitów w dalszym ci gu zwi zana by a z rodem Alego a  do bezpotomnej  mierci
dwunastego imama Muhammada w roku 874 (st d te  zwano ich imamitami lub dwunastowcami,
w przeciwie stwie do siedmiowców izmailitów). W my l ich wierze  ostatni imam nie umar , lecz
z ukrycia dalej kieruje swymi stronnikami. Szyityzm osi gn  przewag  w Persji, ale szyitów nie
brak o te  w Arabii ani w pó nocnej Afryce.
Decyduj cy roz am w islamie mi dzy dwiema gtównymi ga ziami nast pi  w wieku IX. Kalif
41Mamun, syn Persjanki, cz owiek wykszta cony i protektor nauki, by  zwolennikiem
racjonalistycznej wyk. adni Koranu, uznaj c go za dzie o ludzkie, podlegaj ce zmianie, i wyznawa
zasad  wolno ci woli cz owieka. Pogl dy te, gioszone przez tzw. mutazylitów (glównie uczonych
zmierzaj cych do rozumowego wyja nienia wiary
) zostaly przez A1Mamuna uznane za obowi zuj ce. Jednocze nie jednak szerzy  si  islam
mistyczny (sufzm), szukaj cy zbli enia do Boga poprzez kontemplacj  i umartwienia. Glosili go

cz cy si  w bractwa asceci zwani derwiszami, znajduj cy poklask w ród szerokich warstw dzi ki
pe nemu wyrzecze yciu oraz rzekomo czynionym cudom.
Racjonalistyczna nauka mutazylitów musia a w ko cu ust pi ; kalif AlMutawakkil w po owie IX
w. pot piwszy ich, wróci  do ortodoksji i poleci  skodyfkowa  sunn tradycj , uzupe niaj  Koran.
Szyici odrzucili w zasadzie autorytet sunny, oficjalna za  doktryna kalifatu ulegia dalszej
dogmatyzacji: teolog Muhammad Gazali (zm. 1111) ostatecznie pogodzi  j  z sufizmem.
Dogmatyzacja islamu, nasycenie fatalizmem (cuda, kult  wi tych), wytworzenie si
duchowie stwa muzu ma skiego  towarzyszy y coraz ostrzejszej wrogo ci do innych religii i
zaognieniu walk mi dzy od amami islamu.

48. Rozbicie imperium arabskiego

Pierwsze oznaki rozk adu wielkiego imperium arabskiego (w którym sama Arabia by a od dawna
krajem marginesowym) wyst pi y ju  w VIII w.: rozpocz y si  od krajów berberyjskich, które nie
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da y si  ani ca kowicie podporz dkowa  administracji kalifatu, ani zarabizowa . Dzielni i
niczdyscyplinowani je cy berberyjscy gotowi byli poprze  ka  opozycj  przeciw w adzy
centralnej.
W 755 r. w Hiszpanii pojawi  si  jedyny ocala y Omajjada, Abd arRahman, który uzyska  tam
poparcie i samowolnie og osi  si  emirem. W d ugoletniej walce ze stronnikami Abbasydów
potomkowie jego opanowali ca  muzu ma sk  cz  pó wyspu, a Abd arRahman III przyj  w 929
r.  tytu  kalifa, przypiecz towuj c tym samym roz am imperium.
W samym berberyjskim Maghrebie bunt przeciw w adzy centralnej zwi za  si  z ruchem szyickim.
Po nieudanym powstaniu szyitów w Mekce (786) jeden z potomków Alego, Idrys syn Abdallaha
zbieg  do Maghrebu i na terenie dzisiejszego Maroka zosta  w 788 r. obwo any emirem.
Potomkowie jego, Idrysydzi, stworzyli tu (mimo teoretycznego uznawania w adzy kalifów)
niczale ne pa stwo, którego centrum sta  si  od pocz tku IX w. Fcz. Pa stwo to, rozbite nast pnie
wskutek podzia ów w  onie dynastii, zosta o w 921 r. podbite przez Fatymidów.
Przyk ad Idrysydów dzia  na s siednich emirów, którzy równie  zacz li d  do utrwalenia

adzy we w asnych rodzinach, nie zrywaj c teoretycznie z Bagdadem. Tak na przyk ad walcz cy
w Maghrebie z Berberami wódz Haruna arRaszida Ibrahim ibn Aghlab, w zamian za udzielenie
pomocy uzyska  w 800 r. od kalifa dziedziczny emirat Kairuanu i umocni  swe panowanie we
wschodnim Maghrebie (dzisiejsza wschodnia Algieria, Tunczja, 'I ypolitania). Emirat tej nowej
dynastii (Aghlabidów, do 909) by  w istocie niczale nym pa stwem i rozwin  bardzo o ywion
ekspansj  morsk  przeciw posiad ciom bizantyjskim na Morzu  ródziemnym. Od 831 r.
Aghlabidzi rozpocz li podbój Sycylii (zako czony  902); ich  eglarze opanowali Sardyni , zdobyli
szereg punktów w samej Italii i Prowansji; w 846 r. napadli na Rzym i z upili sanktuarium
chrze cijankatedr w. Piotra. W Egipcie od 868 r. umocni a si  dynastia pochodzenia tureckiego l
Tulunidzil, wywodz ca si  od emira Ahmeda ibn Tuluna, który w 878 r. przy czy  do swego

adztwa równie  Syri . Pa stwo  zlumidów zostaio w 905 r. zlikwidowane przez wojska kalifa
bagdadzkiego, ale tylko po to, aby wkrótce inny dowódca wojskowy, Muhammad ibn Tugd  mógl
za  tam w 933 r. nowy emirat (Ichszydydów).

Podobne by y losy wschodnich posiad ci kalifatu bagdadzkiego. W Chorasanie utworzyli
dziedziczny emirat Tahirydzi (82273), ród pochodzenia ira skiego, który w ten sposób przywróci
we wschodniej cz ci dawnego pa stwa Sassanidów w adz  elementom miejscowym. W 861 r.
zbuntowane oddzia y wojskowe rozpocz y walk  z Tahirydami, osadzaj c w Chorasanie nowy ród
Safarydów (873900). W posiad ciach arabskich w Turkiestanie, na pó noc od AmuDarii powsta o
pa stwo Samanidów (819999), skupiaj ce bogate miasta Azji  rodkowej  Merw, Urgencz, Buchar
i Samarkand . Najwybitniejszy z Samanidów  Ismail (892907) podbi  pa stwo Safarydów,
rozci gaj c sw  w adz  na Chorasan. Z ko cem X w. powsta o w Chorasanie jeszcze silniejsze
pa stwo Ghaznewidów (9771187), które w czasach swego rozkwitu obejmowa o ziemie od Morza
Kaspijskiego i Arabskiego po Indus i Ocean Indyjski (por. I, 55). Drobniejsze niczale ne emiraty
powstawa y równie  w pó nocnym Iraku, Syrii i Azerbejd anie. Ormianie i Gruzini odzyskali w IX
w. niepodleg  i stworzyli niczale ne królestwa.
W ten sposób stopniowo panowanie Abbasydów ogranicza o si  do Iraku i zachodniego Iranu. Ale
i to przysz o im utraci . W 935 r. w kolebce dawnego pa stwa perskiego uniczale ni  si  dowódca
pochodzenia ira skiego, Ahmed ibn Bujeh, który w 945 r. zdoby  Bagdad i podda  swej w adzy
resztki posiad ci kalifa. Wytworzy  si  teraz osobliwy podzia  w adzy: Ahmed i jego nast pcy,
Bujidzi (9351055), posiadaj cy tytu  emirów i rczyduj cy g ównie w Szirazie, skupiali w swym

ku ca  w adz  polityczn  w Iraku i zachodnim Iranie, pozostawiaj c kalifom honory i autorytet
religijnej g owy islamu. Przewrót dokonany przez Ahmeda ibn Bujeh zlikwidowa  teoretyczn
zale no  poszczególnych emirów od kalifatu bagdadzkiego.
R,ównocze nie jednak dzi ki nowemu powstaniu Berberów, tym razem zbuntowanych przeciw
Aghlabidom, powsta  nowy, szyicki kalifat, stworzony przez afryka skich izmailitów. W zdobytym
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przez Berberów Kairuanie pojawi  si  w 909 r. potomek Alego i Fatimy, Obeid Allah, który og osi
si  oczekiwanym przez ismailitów zbawicielemmahdim. Dzi ki swym zdolno ciom wojskowym i
organizacyjnym Obeid Allah, który przyj  tytu  kalifa, zdo  wyzyska  ruch berberyjski dla
opanowania wi kszo ci arabskiej Afryki: w 921 r. zdoby  zachodni Maghreb (Maroko). Jeden
zjego nast pców, Muizz, po d szej walce z Ichszydydami opanowa  w 969 r. Egipt i obok ich
starej stolicyFustatu za  w asn , któr  nazwa  Miastem Zwyci skim (A1Kahira  dzisiejszy
Kair). W adzy Fatymidów uleg a tak e Syria, a nawet uda o im si  opanowa  zachodni  Arabi  ze
wi tymi miastami Mekk  i Medyn . Nowy kalifat, prze ywaj cy sw wietno  pod rz dami

AIAziza i AIHakima w drugiej po owie X w. i pierwszej po owie XI w., sta  si  najpot niejszym
pa stwem arabskim, pretenduj cym do zwierzchnictwa nad ca ym  wiatem muzu ma skim, a jego
stolica  Kair  g ównym o rodkiem kultury islamu lza enie s ynnej uczelni kairskiej
A1Azhar,1005). Dopiero najazd Turków Seld uków przyniós  za amanie, a w ko cu i upadek
kalifatu Fatymidów.

49. Zycie gospodarcze krajów arabskicli

Powstanie ogromnego pa stwa arabskiego w VII w. stworzy o doskona e warunki do rozwoju
gospodarczego i kulturalnego terenów stanowi cych ongi  kolebk  cywilizacji, któr  zwykli my
nazywa ródziemnomorsk . Jak widzieli my, w przeciwie stwie do Germanów zdobywcy arabscy
nie niszczyli zdobywanych przez siebie krajów (wypadki burzenia miast w ramach represji trafia y
si  wyj tkowo), ale pozostawiaj c ca  ich dawn  administracj  unikali zak óce  w rozwoju
gospodarczym. Co wi cej, usun li krwaw  granic  rzymskopersk , która od stuleci b c
widowni  nieustannych wojen, hamowa a rozwój Syrii i pogranicznych terenów Mczopotamii.
Znik a pod panowaniem arabskim rywalizacja mi dzy dwiema drogami handlu ze Wschodem,
skoro obydwie (l dowa przez Persj  i morska przez Morze Czerwone) znalaz y si  w r kach
Arabów. Opanowanie Azji  rodkowej pomog o zacie ni  stosunki handlowe z Chinami
(utrzymywane zreszt  równie  na drodze morskiej)  o ywi  si  ruch na prastarym
"szlakujedwabnym". Rozwin y si  równie  stosunki z Indiami i to nie tylko kontakty handlowe,
ale i wzajemna wymiana kulturalna. Kupcy arabscy mieli sta e faktorie w Chinach, na Cejlonie,
docierali do Indonczji, a nawet Korei.
Stare bizantyjskie o rodki handlu i rzemios a (zw aszcza Aleksandria) rozwija y si  nadal, mo e z
wyj tkiem Antiochii, która sta a si  teraz miastem pogranicznym. Obok nich wyrasta y nowe:
Damaszek  stolica Omajjadów, s ynna z produkcji luksusowych tkanin (adamaszek) i rzemios
metalowych (bro ), Aleppo (Haleb), Fustat, a potem Kair w delcie Nilu. W pó nocnej Afryce
zburzon  Kartagin  zast pi  Kairuan, a w dzikim dotychczas zachodnim Maghrebie wyros y nowe
miasta z Fczem i Tangerem na czele. W Hiszpanii kwit y Kordoba, Sewilla, Granada, Kartagena; w
Mczopotamii  poza Bagdadem  Samarra (mi dzy 83692  rczydencja kalifów), Kufa i Basra, które z
obozów wojskowych przekszta ci y si  w o rodki gospodarcze i kulturalne. W Iranie rozwija y si
Sziraz, Ormuz, Niszapur, Herat, wreszcie w  rodkowoazjatyckich posiad ciach  Urgencz, Merw,
Buchara, Samarkanda (o rodek produkcji papierul; nad Indem za yli Arabowie nowe miasto
Mansur . Wreszcie w Arabii Mekka i Medyna wykorzysta y sw  rol  miast  wi tych islamu dla
ugruntowania pomy lno ci gospodarczej, a Aden i Maskat by y nadal o rodkami handlu z krajami
po onymi nad Oceanem Indyjskim.
Najbardziej rozwijaj ce si  ga zie rzemios a  to produkcja wyrobów metalowych, zw aszcza broni,
tkactwo  od najprostszych do najbardziej wyszukanych tkanin, wreszcie produkcja wonnych
olejków i pachnide . Arabowie uzyskali dzi ki kontaktom chi skim umiej tno  produkcjijedwabiu
i papieru.
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50. Kultura arabska

Kultura arabska przez d ugi czas traktowana by a w historiografiijako specjalny wytwór pewnego
zamkni tego kr gu cywilizacyjnego, na którym szczególne pi tno wycisn  islam. Przy docenianiu
kontaktów tej kultury z krajami Dalekiego Wschodu nie umiano uchwyci  wszystkich elementów,
wiadcz cych o zasadniczej genealogii kultury arabskiej  o  cis ym jej zwi zku z histori  i

cywilizacj wiata  ródziemnomorskiego.
Cywilizacja arabskajest kolejnym ogniwem rozwoju wielkiej cywilizacji  ródziemnomorskiej. W
pierwszych wiekach naszej ery jej punkt ci ko ci znajdowa  si  w Italii; pó niej przesun  si  do
Bizancjum; w wieku VIIIX przew drowa jeszcze dalej na wschód, by trafi  do Syrii i
Mczopotamii, z której przed wielu wiekami wyruszy . W w drówce tej wspólny trzon kultury
ródziemnomorskiej uleg  oriantalizacjizw aszcza elementy kultury ira skiej, ju  dawniej jak

naj ci lej zwi zanej ze  ródziemnomorsk , zawa y silnie na kierunku rozwoju kultury arabskiej.
Z innych wp ywów wschodnich najdonio lejsze znaczenie mia y indyjskie.

Czasy Omajjadów to jednak jeszcze czasy przewagi wp ywów bizantyjskich. Arabowie, których
zarówno dotychczasowa kultura, jak i nowa religia stanowi y wypadkow  ró nych wp ywów, tym
atwiej przyswoli sobie bizantyjsk  organizacj  pa stwow , architektur , sztuk  zdobnicz ,

wreszcie dorobek nauki greckiej. Zw aszcza  wi tynie budowane w tym okresie (meczet Kubbet
asSachra w Jerozolimie, tzw. meczet Omara w Fustat, wielki meczet w Damaszku) by y
bezpo redni  kontynuacj  pó norzymskiej architektury sakralnej, przy czym zachowywano w nich
bez zmian nawet uk ad wn trza. Budowalije zreszt architekci bizantyjscy z Syrii, cz sto u ywaj c
kolumn zabieranych z budowli antycznych i zrujnowanych ko cio ów. W zdobnictwie stosowano
mozaik ; charakterystyczne,  e Omajjadzi nie unikali jeszcze kompozycji figuralnych. Bizantyjskie
dzwonnice zamieni y si  przy meczetach w minarety: smuk e w Syrii, w Egipcie nawi zywa y do
dumy Aleksandrii  latarni morskiej Faros, w Maghrebie za   do wie  obronnych. Mniej znamy
architektur wieck  tego okresu  resztki pa acu w Mszatta (dzisiejsza Jordania), w których wida
wp ywy sztuki syryjskobizantyjskiej, s  trudne do datowania.

Oczywi cie przeniesienie stolicy do Bagdadu i Samarry oraz wp ywy ira skie na dworze
Abbasydów musia y oddzia  na sztuk , zarówno  wieck , jak i sakraln . Ruiny sassanidzkiego
Ktczyfonu, le ce tu  obok Bagdadu, zabytki babilo skie, perskie i  yj ce tradycje
architektonicznozdobnicze spowodowa y wytworzenie si  nowego typu budowli arabskich w Azji i
Egipcie w okresie Abbasydów (architektura pa acowa i sakralna w Samarra), natomiast Maghreb i
Hiszpania kontynuowa y i twórczo rozwija y kierunek, wywodz cy si  z tradycji
rzymskobizantyjskich (meczet w Kairuanie z IX w., meczet Omajjadów w Kordobie z VIIIX w.).

W Mczopotamii w nie rozwin  si  pod wp ywem perskim nowy typ zdobnictwa, który odt d
trwa  we wszystkich od amach sztuki islamu: fryzy z arkad i p ytkich nisz (przy czym w
przeciwie stwie do okr ych  uków, wyst puj cych w krajach tradycji greckorzymskich,
przewa  tu  uk ostry), kunsztowna ornamentyka  cian,  obiona w nich, wykonywana w stiuku, a
tak e wyst puj ca w mozaice i malowana. Wobec zakazu odtwarzania ludzi i zwierz t przetwarza a
ona w tysi cznych wariantach motywy ro linne i geometryczne. By y to s ynne, zadziwiaj ce
swym bogactwem "arabeski", których estetyka opar a si  na zasadach rygorystycznej symetrii.

Nies ychana rozrzutno  arabskich w adców, cz ste porzucanie wspania ych rczydencji
poprzedników dla u wietnienia swego imienia budow  nowych, jeszcze wspanialszych, które z
kolei znowu sz y w ruin  ze zmian  dynastii  wszystko to spowodowa o,  e przy zachowaniu
znacznej liczby meczetów niewiele pozosta o z kalifow i emirów.
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Literatura i nauka arabska rozwija y si  pod wszechobecnym wp ywem dwu autorytetów  Koranu i
naukigreckiej. Redakcja Koranu i studia nad nim da y pocz tek badaniom filologicznym nad

zykiem arabskim i wp yn y na spisanie zachowanych poczji staroarabskich (przewa nie liryki
bohaterskiej  tzw. kasydy). Równie  nauka prawa rozwin a si  z komentarzy do Koranu;
odmienna interpretacja przepisów Koranu i sunny doprowadzi a do powstania czterech odmiennych
szkó  prawniczych, utworzonych w VIIIIX w. przez Abu Hanif  w Kufie, Malika ibn Anasa w
Medynie, AszSzafiego i Ahmada ibn Hanbala. Dyskusja mi dzy reprczentantami poszczególnych
szkó , z których "hanifici" reprczentowali kierunek racjonalistycznoliberalny, a "hanbalici"   lep
wierno  literze Koranu, przyczyni a si  do rozwoju my li prawniczej.
Filozofia rozwin a si  w  cis ym zwi zku z teologi , ale tutaj ju  kontakty z my  greck
wycisn y bardzo silne pi tno. Z filozofów antycznych najwi kszym autorytetem cieszyli si
zjednej strony Arystoteles, z drugiej za  Plotyn i ca a szko a neoplato ska. Pod wp ywem
Arystotelesa pozostawali mutazylici  propagatorzy racjonalistycznej Cvyk adni islamu. Na przekór
pó niejszemu zwyci stwu ortodoksji, na prze omie XXI w. wielki Awicenna (Ibn Sina, zm. 1037)
raz jeszcze g osi  doktryn  Arystotelesa, przystosowan  powierzchownie do teologii islamu. Kiedy
na Wschodzie zwyci  w filozofii kierunek ortodoksyjny, reprczentowany przez A1Gazalego, a
niebawem i mistycyzm, arystotelizm arabski znalaz  schronienie w Maghrebie i Hiszpanii.
Tak e i nauki  cis e rozwija y si  pod wp ywem greckim (przek ady Euklidesa, Ptolemeusza i in.).
W matematyce czerpali Arabowie równie  ze zdobyczy nauki hinduskiej: wprowadzili
(Muhammad ibn Musa z Chorczmu, zwany AlChwarizmi w IX w.) cyfry hinduskie, pó niej w
Europie zwane "arabskimi". Dzia alno  ich w tejdziedzinie nie ogranicza a si jednak do
zapo ycze : uczeni arabscy dokonali szeregu odkry  w geometrii i trygonometrii, rozwin li
algebr . W astronomii, powi zanej  ci le z astrologi , i w alchemii, z któr czy a si
farmacja,jednoczyli du  i rosn  wiedz  faktyczn  z zabobonn  interpretacj  zjawisk; w
medycynie podobnie  nie potrafili w uogólnieniach wyj  poza Hippokratesa i Galena.

W geogratii uprawiali z zami owaniem opisy krajów (A1Istakri w Xw., A1Masudi, zm. 956, autor
rozpowszechnionych szeroko Z otych   h...), w historii si gali raczej do tradycji perskich, ni
greckorzymskich (dzie a historyków greckich i rzymskich, podobniejak literatura pi kna, nie by y
przek adane). Najwybitniejszym historykiem islamu by  Ira czyk Tabari (zm. 923), autor wielkiej
kompilacji historii powszechnej. Charakterystyczne zjawisko w kulturze arabskiej stanowili
encyklopedy ci, pracuj cyjednocze nie nad licznymi ga ziami nauki i tworz cy obszerne
kompilacje  ró nej zreszt  warto ci. Najwybitniejszym z nich by  A1Biruni z Chorczmu (zm.
1048), matematyk, astronom, filozof, technolog, historyk i przyrodnik w jednej osobie.
R.ównie  poczja znalaz a si  pod dominuj cym wp ywem perskim, ajej reprczentantami byli cz sto
Ira czycy, którzy zreszt  nie porzucali bynajmniej swego dawnegoj zyka l rednioperskiego, tzw.
pahlavi). Ust pi  on wprawdzie arabskiemu, ale w pó niejszym  redniowieczu mia  ponownie
wyp yn jakoj zyk literacki.
Jako reakcja na kontynuowan  wed ug wzorów przedmahometa skiej poczji bedui skiej twórczo
moralizatorskopatetyczn , rozwin a si  w VIII w. na dworze abbasydzkim dworska poczja
epigramatyczna (rad az), z powodzeniem uprawiaj ca satyr , panegiryki, utwory erotyczne,
przeciwstawiaj ca si  surowo ci oficjalnej doktryny i czasem zawieraj ca elementy sceptycyzmu
religijnego. Jednym z wybitniejszychjej przedstawicieli by  Abu Nuwas (zm. oko o 810).
Mimo swego odtwórczego i kompilatorskiego w znacznej mierze charakteru kultura arabska
odegra a rol  w przechowaniu dorobku greckiej staro ytno ci i skojarzeniu go ze zdobyczami
bli szego i dalszego Wschodu; cechuj cy j  w okresie rozkwitu duch tolerancji sprzyja  wymianie
my li i do wiadcze  i umo liwia  rozszerzanie perspektyw umys owych najwybitniejszych
przedstawicieli  wiata islamu. Kontakty z ich dorobkiem mia y niema e znaczenie dla rozwoju
kultury Zachodu w XIXII w.
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ROZWÓJ KRAJÓW DALEKIEGO WSCHODU DO EKSPANSJI
MONGOLSKIEJ

51. Kryzys imperium chi skiego w III VI w.

Kiedy na Zachodzie Imperium Rzymskie chwia o si  pod ciosami zewn trznymi nie znajduj c
dostatecznego oparcia we w asnych zmursza ych fundamentach spo ecznych, podobny kryzys
przechodzi jego wielki odpowiednik na Dalekim Wschodzie
 Cesarstwo Chi skie, które za dynastii Han (206 p.n.e. 220 n.e.) skupi o pod swym panowaniem
ogromne obszary od Korei po Wietnam i od Oceanu Spokojnego po Fergan , stwarzaj c warunki
do  wietnego rozwoju kultury.
Napastowane z zewn trz przez ludy tureckie i mongolskie (na czele ze znanymi z pó niejszych ich
dziejów w Europie Hunami i Awarami), wstrz sane by o pot nymi kataklizmami wewn trznymi,
powstaniem ch opskim o niespotykanych na Zachodzie rozmiarach (powstanie " tych
Turbanów",184205) oraz rywalizacj  mo now adców, którzy ostatecznie obalili dynasti  i
wyrywali sobie wzajemnie w adz . W wyniku tego dosz o do okresowego rozbicia Chin na trzy
królestwa (22080) i znacznego os abienia ich obronno ci.
Ponowne zjednoczenie imperium przez pochodz  z pó nocy dynasti  Cin (265 420) okaza o si
nietrwa e. Ju  w II w. odpad y od Chin zdobycze w  rodkowej Azji; na pocz tku IV w. na pó nocne
tereny Chin naje y ludy koczownicze z pó nocy, które w ród okrucie stw i spustosze  kolejno
zak ada y tam swe pa stwa, podczas gdy rz d cesarski musia  uchodzi  na po udnie, za rzek
Jangcyciang, stanowi  dla nomadów nieprzebyt  zapor . W adz  w pó nocnych Chinach
zdobywali kolejno Hunowie, Awarowie (zwani przez Chi czyków  uan uan), Tangutowie i
Tunguzi (Sienpil. Zmieniaj cy si  naje cy zachowali zreszt chi sk  administracj , system
podatkowy; ich w adcy przybierali chi skie imiona i przesi kali szybko chi sk  kultur . Ale ci e
najazdy zwalczaj cych si  wzajemnie ludów najczdniczych,  ywo przypominaj ce Europ  w
okresie w drówek ludów, prowadzi y do zniszcze  i zaprzepaszczenia cz ci dawnego dorobku
kulturalnego.
Nie lepiej by o zreszt  w po udniowych Chinach, gdzie szybko zmienia y si  na tronie cesarskim
rywalizuj ce ze sob  rody. Nap yw masy uciekinierów z pó nocy, pod aj cych na wolne od
naje ców ziemie, przyczyni  si  w ostatecznym rezultacie do sinizacji i przyspieszenia tempa
rozwoju tych do jeszcze zacofanych terenów.
W tej epoce zam tu migracje powi ksza y jednak chaos, panuj cy na podleg ych legalnym
cesarzom terenach.
Z ko cem IV w. wodzowie tunguscy z rodu Toba zdo ali opanowa  wi kszo  pó nocnych Chin i
w pierwszej po owie V w. zjednoczyli te tereny pod swym panowaniem, zak adaj c pa stwo, znane
w historiografii chi skiej pod nazw  Wej. Naje cy tunguscy szybko wsi kn li w chi skie
pod e, a ich w adcy panowali w Lojangu z tytu em cesarzy chi skich. Kres ich panowaniu
po  dopiero jeden z wodzów armii, Jangcian, który kolejno usun  obu cesarzy wejskich (581 i
584), a nast pnie wyprawi  si  na stolic  Po udnia  Nankin i usun wszy tamtejszego w adc ,
przywróci  jedno  Chin. Po krótkotrwa ych rz dach za onej przez niego dynastii Suej (581618),
opanowa  w 618 r. tron w drodze przewrotu inny wódz, Li Juan. Przewrót ten otworzy   po d ugich
wiekach zastoju i upadku  nowy okres pot gi Cesarstwa Chi skiego pod wodz  dynastii Tang
(618907).
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52. Pa stwo i kultura clii ska w okresie Tan

Podstawy gospodarczospo eczne tej pot gi zosta y przygotowane poprzednio przez gruntowne
reformy, zapocz tkowane w V w. w pa stwie Wej, a nast pnie wprowadzone równie  w
po udniowych Chinach. Przyj to mianowicie jednolity system nadzia ów ziemi (uznawanej w
zasadzie za w asno  pa stwa) mi dzy ch opów. Nadzia y by y proporcjonalne do liczby
pracuj cych na roli, z tym  e przydzia  dla kobiet by  o po ow  mniejszy. Ze zwi kszeniem si
liczby pracuj cych w rodzinie wzrasta  przydzia  ziemi i odwrotnie, przekroczenie pewnego wieku
lub  mier  pracuj cego poci ga y za sob  cofni cie nadzia u ziemi, przeznaczonej pod upraw
zbó . Nieco inaczej post powano z dzia kami oddanymi pod upraw  faworyzowanych przez rz d
ro lin przemys owych; te pozostawa y w r ku rodziny bez wzgl du na zmiany jej liczebno ci.
Z tytu u dzier awienia ziemi ch opi oddawali pa stwu podatek w zbo u orazz dzia ek,
po wi conych ro linom przemys owym  w surowcu i tkaninach. Ale nie wszystkie te daniny sz y
do magazynów pa stwowych. Urz dnicy otrzymywali jako wynagrodzenie za swe funkcje rent
ch opsk  z okre lonych obszarów; podobne nadania otrzymywali ludzie z otoczenia cesarza za
prawdziwe lub urojone zas ugi; wreszcie arystokracja posiada a prawa do renty z urodzenia i
przys uguj cych jej przedstawicielom tytu ów mo now adczych. A wi c system ten, na pozór
egalitarny, by  w istocie jedn  z postaci feudalizmu. Jego egalitaryzm wobec ch opów te  nie by
tak kompletny, jak by si  na pierwszy rzut oka wydawa  mog o: dodatkowe kawa ki ziemi
otrzymywali np. ch opi, posiadaj cy niewolników; równie  liczba posiadanego byd a odgrywa a
rol  przy ustalaniu nadzia u.
Mimo wszelkich swych niedoskona ci wprowadzenie systemu "równych nadzia ów" Cjak
nazwano go w ustawodawstwie chi skim) przyczyni o si  do znacznej poprawy po enia
ch opów, ajednocze nie do zwi kszenia zasobów pa stwa. Trzeba tu doda ,  e ch opi zobowi zani
byli ponadto do licznych szarwarków na rzecz pa stwa (przy budowie twierdz, dróg, kana ów), a
tak e do s by wojskowej. W okresie dynastii Tang nast pi  rozkwit miast chi skich. Stolica
zjednoczonego imperiumCzangan, si ga a milionów mieszka ców. Niewiele ust powa y jej Lojang
i Kuangczou ldzisiejszy Kanton), najwi kszy port ówczesnych Chin. Najwi ksze z miast
chi skich by y wyodr bnione w osobne jednostki administracyjne, podlega y jednak ca kowicie
nadzorowi urz dników cesarskich, którzy nie dopuszczali do wytworzenia si jakiejkolwiek
autonomicznej organizacji mieszka ców. Istnia y organizacje zawodowe rzemie lników i kupców,
ale i one podlega y  cis ej kontroli pa stwowej, wobec której cz onkowie organizacji byli zbiorowo
odpowiedzialni.
Po enie nacisku na upraw  ro lin przemys owych (konopie, bawe na, tyto ) sprzyja o rozwojowi
rzemios a. Obok rzemios  w ókienniczych ljedwab i bawe na) papiernictwa i produkcji
przedmiotów zbytku (cz sto wytwarzanych na eksport) rozwija o si  równie  górnictwo (sól i
metale), hutnictwo i rzemios a metalowe, garncarstwo (porcelana).
W handlu wewn trznym ogromne znaczenie mia o przekopanie Wielkiego Kana u,  cz cego
dolny bieg dwu najwi kszych rzek chi skich: Huangho i Jangcyciang. Rozwija  si  te  handel
zagraniczny: z Indiami, krajami Indochin i Indonczji, nawet z Iranem, a za jego po rednictwem z
krajami arabskimi i Bizancjum. Pomy lna sytuacja Chin znalaz a równie  wyraz we wzro cie
liczby ludno ci: spis z 754 r. wykaza  52 880 tys. mieszka ców imperium.
Wiek VII by  okresem zewn trznej ekspansji, podejmowanej przez cesarzy z dynastii Tang. W
latach 629 i 657 chi skie wyprawy wojenne doprowadzi y do zniszczenia dwu pa stw, za onych
przez koczownicze ludy tureckie na pó nocnej granicy imperium. Cesarz Tajcung (62749) umocni
panowanie chi skie w  rodkowej Azji, si gaj c a  do granic perskiego pa stwa Sassanidów. Kiedy
pa stwo to upad o pod naporem Arabów, wojska chi skie powstrzyma y ekspansj  arabsk  w
rodkowej Azji, zadaj c w 751 r. Arabom kl sk  pod Talas (por. I, 45). Przywróeono tak e w adz

chi sk  w pó nocnych Indochinach, a w roku 668, po zniszczeniu korea skiego pa stwa Kogurio,
znaczna cz  Korei zosta a w czona do Chin (por. I, 54).
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By y to zarazem czasy wspania ego rozkwitu kultury chi skiej, na któr  oddzia ywa  zacz
buddyzm. Pocz tkijego w Chinach si gaj  I stulecia, ale silniejszy rozwój nast pi  od pocz tku V
w., kiedy buddyzm znalaz  poparcie w ród cesarzy Wej. W latach 399414 mnich buddyjski z
pó nocnych Chin, Fa Sien, odby  podró  do Indii, otwieraj c drug  list  chi skich podró ników i
uczonych, poszukuj cych w Indiach " wi tych" tekstów buddyjskich i zapoznaj cych si  z kultur
tego kraju. Zostawili oni niczwykle intresuj ce opisy zwiedzanych krajów. Zniszczenie indyjskiego
pa stwa Gupta przez HunówHeftalitów w drugiej po owie V w. (por. I, 55) da o pocz tek
odwrotnemu pr dowi  nap ywowi do Chin mnichów i uczonych indyjskich, szukaj cych
schronienia przed barbarzy cami. Dosz o w ten sposób do  ywej wymiany do wiadcze
naukowych i artystycznych; przet umaczone zosta y naj zyk chi ski podstawowe dzie a literatury
buddyjskiej: religijnej i filozoficznej. G ówne zas ugi po  tu inny podró nik do Indii, mnich
Suancang (60264), który zostawi  równie  cenny opis krajów po udniowej Azji.
Walk  z buddyzmem podj li taoi ci, zwolennicy nauki my liciela z VI w. p.n.e. Laocy, która z
czasem przybra a formy religii. Okresowo dochodzi o do prze ladowa  buddyzmu, zw aszcza za
cesarza Wucunga (84146), kiedy zniszczono setki  wi ty  i klasztorów buddyjskich, rozp dzaj c
200 tys. mnichów. Prze ladowania te nie zapobieglyjednak szerzeniu si  buddyzmu, który w swej
zwulgaryzowanej i przesi kni tej miejscowymi wierzeniami formie coraz szerzej zyskiwa
poparcie mas ludowych.
Imponuj ce rozmiary przybra a organizacja o wiaty: w ka dym okr gu ni szej administracji
znajdowa a si  szko a; w stolicach prowincji  szko y na wy szym poziomie, kszta ce
funkcjonariuszy pa stwowych. Wreszcie w stolicy istnia y uczelnie najwy szego stopnia,
odpowiadaj ce poziomem pó niejszym europejskim uniwersytetom. G ównym przedmiotem
nauczania by a nauka Konfucjusza.
Za czasów cesarza Suancunga (71356), którego panowanie uchodzi za apogeum pot gi epoki Tang,
spisano równie  zwód obowi zuj cych praw. Obok nauk  cis ych (matematyka, astronomia) kwit a
my l spo ecznopolityczna, zw aszcza w dzie ach Han Ju l7688231, ostrego krytyka buddyzmu.
Poczja prze ywa a wówczas swój "z oty wiek", reprczentowany m.in. przez Wang Weja (699759) i
Tu Fu (71270); rozwija a si  równie  nowela, której najwybitniejszym przedstawicielem by  Juan
Czen (779831).

53. Nowe za amanie. Kultura okresu Sun

nie za czasów cesarza Suancunga nast pi  pot ny wstrz s,  wiadcz cy o wewn trznym
kryzysie imperium. Wywo any by  on d ugim procesem rozk adu systemu "równych nadzia ów" i
dalsz  feudalizacj  Chin. Nadzia y urz dnicze przekszta ca y si  w dziedziczne. Obok arystokracji

adaj cej ju  dawniej takimi posiad ciami pojawi y si  dziedziczne maj tki  rednich
funkcjonariuszy, tworz cych swoist  szlacht  urz dnicz . Podzia  gruntów ch opskich na dzia ki
zbo owe i ro lin przemys owych z wolna zanika , podobnie jak zasada równo ci nadzia ów. W 763
r. zniesiono ca kowicie dawny system zró nicowanych danin, obci aj c gospodarstwa wed ug
wielko ci, bez wzgl du na liczb  pracuj cych na nich osób.
W czasach sta ych walk na granicach imperium z ludami koczowniczymi tworzono specjalne
jednostki administracyjne w rodzaju frankijskich marchii (por. I, 63), maj ce na czele
namiestników, zwanych ceduszy, obdarzonych specjalnymi pe nomocnictwami i du
samodzielno ci  w decyzjach politycznych. W przeciwie stwie do dawniejszej zasady
przestrzegania rozdzia u w adzy cywilnej od wojskowej, zachowanej ci gle jeszcze w prowincjach
centralnych, ceduszy  czyli obydwie funkcje. Urz dnicy ci (w roku 742 ich liczba si ga a 10)
rozporz dzali specjalnymi wojskami, rekrutuj cymi si  cz sto spo ród barbarzy ców. Oni to,
wywieraj c nacisk na centraln  administracj , uzyskali od VIII w. decyduj cy wp yw na losy
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pa stwa, zmierzaj c dojego decentralizacji. Z czasem analogiczn  pozycj  zdobyli zarz dcy
prowincji wewn trznych. Zanik  system kontroli lokalnych urz dników przez specjalnych
wys anników w adz centralnych. Zacz to maj tkom mo now adców nadawa  przywileje
zwalniaj ce je od podatków i ingerencji pa stwa  przywileje te przypomina y zachodni immunitet.
Symptomem wzrostu pot gi lokalnych panów feudalnych by o powstanie, wywo ane w 755 r.
przezjednego z ceduszych, An Luszana, przeciw cesarzowi Suancungowi. Cesarz musia  uchodzi
ze stolicy, An Luszan opanowa  Czangan i Lojang i sam og osi  si  cesarzem. Powstanie jego
zosta o st umione nie przez cesarza, ale przez pot nych arystokratycznych rywali uzurpatora,
którzy nie omieszkali wyci gn  korzy ci z tej sytuacji.
Pogorszenie po enia ch opów doprowadzi o do powsta ; najwi ksze rozmiary osi  gn o
powstanie Huanczao (87583), które ogarn o równie  obydwa g ówne miasta.
Powstanie zosta o st urnione przez arystokracj  i ceduszych przy pomocy najemnych Ujgurów.
Niemoc w adzy centralnej si gn a szczytu: w takiej sytuacji jeden z pogromców powstania
ch opskiego, Gzuwang, zdetronizowa  w 907 r. ostatniego przedstawiciela dynastii Tang. Nast pi

ugotrwa y okres chaosu, w którym poszczególne rodziny mo now adcze opanowywa y ró ne
okr gi Chin, chc c narzuci  swe panowanie innym. Wykorzystali to koczownicy z pó nocy,
Kitanowie, którzy opanowali pó nocne Chiny i za yli pot ne pa stwo zwane Liao, obejmuj ce z
czasem ogromne tereny  rodkowej i wschodniej Azji.
W 960 r. dosz o do zjednoczeia Chin przez Czao Kuanina, za yciela nowej dynastii Sung
l9601279), który umie ci  stolic  pa stwa w Kajfengu. Walki z Kitanami zako czy y si
niepowodzeniem: na mocy uk adów pokojowych z 1004 i 1042 r. Sungowie nie tylko musieli
uzna  w adz  Kitanów w pó nocnych Chinach, ale zgodzili si  p aci  im danin  w srebrze i
jedwabiu. Od nazwy Kitanów w nie pochodzi mongolskie li rosyjskie) okre lenie Chin  Kitaj.
Nowe kl ski nast pi y w XII w. W 1125 r. pa stwo Kitanów pad o pod naporem innych
koczowników  D urd enów. Ci ostatni nie zadowolili si  posiad ciami kita skimi w pó nocnych
Chinach (prowincje Hopei i Szensi), ale zaatakowali granice imperium Sungów. Wkrótce prawie
ca e terytorium a  po Jangcyciang (wraz z Kajfengiem ) dosta o si  pod ich w adz  (pa stwo Cin);
pa stwo Sungów zredukowane zosta o do po udniowych Chin, a now  rczydencj  cesarsk
umieszczono w Hangczou. Uk ad pokojowy, zawarty w 1142 r., zobowi zywa  ponadto Sungów do

acenia D urd enom daniny.
Pa stwo Sungów dalekie by o od politycznej  wietno ci z czasów poprzedniej dynastii. Autorytet
Chin na zewn trz leg  w gruzach: wewn trz pa stwa w adza cesarska by a bezsilna wobec wielkich
panów feudalnych, dowódców wojsk, namiestników prowincji. Ale mimo to rz dy tej dynastii
stanowi y okres znacznego rozwoju gospodarczego i rozkwitu kultury. Szczególnie rozwija o si
rzemios o, produkuj ce towary na rynki krajowe i zagraniczne. Okres Sungów znamionuje
pojawienie si  warsztatów, nastawionych na masow  produkcj , zatrudniaj cych nierzadko (w
tkactwie, ceramice, metalurgii i rzemios ach metalowych) powy ej setki pracowników
 cz ciowo w olnonajemnych. Wobec zamkni cia dróg l dowych przez pa stwa koczowników,
handel zagraniczny Chin w XIXII w. skoncentrowa  si  na szlakach morskich, co wywar o wp yw
na budownictwo statków i rozwój  eglugi. Wtedy w nie upowszechni  si  kompas (w ciwo ci
ig y magnetycznej znane by y zreszt  w Chinach ju  w III w. p.n.e.), przeniesiony przez chi skich
eglarzy do krajów malajskich i Indii. Chi skie kontakty handlowe si ga y w tym czasie

wschodnich wybrze y Afryki.
W rozwoju kultury chi skiej tych czasów ogromn  rol  odegra  wynalazek druku. Ju  w VII w.
powielano pewne teksty metod  ksylograficzn   za pomoc  wycinania ich na deskach. Ale dopiero
oko o 1040 r. Pi Szeng zastosowa  sk ad drukarski z oddzielnych czcionek, zrazu wypalanych z
gliny, pó niej drewnianych. Wkrótce potem nietrwa e czcionki drewniane zast piono odlewanymi
z miedzi i  elaza.
Wynalazek druku wp yn  na upowszechnienie kultury, czemu sprzyja  równie  rozwój
szkolnictwa. W tym czasie upowszechni  si  nauczany w szko ach kanon wiadomo ci z zakresu
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filozofii konfucja skiej, polityki, ekonomii, historii i literatury. Syma Kuang ( 101985) stworzy
syntcz  dziejów Chin w 294 ksi gach; wielu filozofów szko y konfucja skiej, z których najwi ksz

aw  osi gn  Czu Si (11301200), stara o si  stworzy  pe ny system filozo iczny, nawi zuj c do
tradycji staro ytnego mistrza, ale znacznie modyfikuj cjego nauk  w duchu swoistego
pozytywizmu. Przy ca ym rozkwicie kulturalnym tego okresu dzia alno  uczonych i artystów
cechuje w znacznym stopniu konserwatyzm, a przede wszystkim kult "szcz liwej" przesz ci,
nawi zywanie do niej, kody ikowanie i przekazywanie jej osi gni . W tym d eniu do ocalenia
zdobyczy przesz ci wida  pewien pesymizm i l k przed dalszym biegiern wydarze .
Z wynalazków epoki Sung nale y wspomnie  jeszcze o odkrytym w IX w. prochu strzelniczym,
który jednak, mo e wskutek konserwatyzmu armii chi skiej, nie zrewolucjonizowa  techniki
wojennej. Mia o to nast pi  dopiero po rozszerzeniu znajomo ci prochu na inne ludy. Z czasów
dynastii Tang i Sung zachowa o si , w przeciwie stwie do epok poprzednich, sporo zabytków
sztuki, dzi ki czemu mo na sobie wyrobi  poj cie zarówno o ci ci tradycji tej sztuki, jak i o
bardzo istotnych w tym czasie wp ywach indyjskich, widocznych zw aszcza w buddyjskim
budownictwie sakralnym.
Dawna architektura chi ska pos ugiwa a si  budulcem drewnianym, co odbi o si  na prostym
uk adzie budowli, tworz cych prostok tne hale, kryte p askim stropem, opartym na kolumnach.
Charakterystyczny by  czterospadowy dach o po aciach lekko wkl ych, podgi tych na brzegach
ku górze. Stopniowe wej cie w u ycie w budownictwie kamienia i ceg y nie wp yn o na
zasadnicze zmiany: monumentalno  za  pa acowych osi gano przez przemy lane
rozmieszczenie poszczególnych pawilonów w terenie z wykorzystaniem naturalnych wzniesie ,
zbiorników wodnych oraz szerokim zastosowaniem rozwini tej sztuki ogrodniczej. Chi czycy
znali sklepienia, stosowali je jednak g ównie w budownictwie sepulkralnym i obronnym.
Z rozpowszechnieniem buddyzmu zacz to wznosi  pagody  wielokondygnacyjne budowle o
za eniu centralnym, na planie kwadratu lub ko a, nawi zuj ce do  wi ty  indyjskich. Zachowa y
si  dwie pagody tzw. Dzikich G si w Sian (dawnym Czangan) z VII i VIII w., b ce jednymi z
najstarszych istniej cych budowli sakralnych Chin, oraz s ynna " elazna pagoda" w Tang jang,
pochodz ca z epoki Sung (z XXI w.). Jednocze nie rozpowszechni o si  budownictwo skalne:
wykorzystuj c naturalne groty, wykuwano w ska ach liczne  wi tynie i klasztory buddyjskie, które
opatrywano wspania  dekoracj  rze biarsk , pozostaj  pod wyra nymi wp ywami sztuki
indyjskiej. Tematyk jej stanowi osoba Buddy i postacie  wi tych buddyjskich
Bodhisattwów, a tak e sceny z  ycia Buddy i z legend buddyjskich. W epoce Tang wida  ju
przej cie od monumentalnej rze by hieratycznej do realizmu.

ci le z miejscowymi tradycjami zwi zane by o malarstwo, prze ywaj ce w tych czasach rozkwit.
Charakterystyczny dla niegojest linearyzm i brak  wiat ocienia: przy silnym zarysowaniu konturów
kolor odgrywa rol  podrz dn , uzupe niaj . Rysunek odznacza si  realizmem, zw aszcza w
przedstawianiu ruchu; stosowano perspektyw , szczególnie silnie jednak uwydatnia o si  d enie
do pi knej kompozycji. Niekiedy malarstwo narracyjne splata o si  wyra nie z dekoracyjnym; to
ostatnie za  z kaligrafi , uwa an  w Chinach za ga  sztuki.
Szczególne znaczenie mia o w Chinach od dawna  i zachowa o je do   dzi rzemios o artystyczne:
ceramika (w VII w. wynalcziono porcelan ), wyroby z czarnej i czerwonej laki, ko ci s oniowej,
nefrytu, br zu itd. W tej dziedzinie sztuka chi ska prze ywa a za dynastii Tang i Sung okres
rozkwitu.

54. Korea, Japofiia i Tybet pod wp ywem Chin

Wp ywy kultury chi skiej oddzia ywa y szeroko na kraje Azji, wyciskaj c pi tno szczególnie na
siednich rozwijaj cych si  w nie organizmach pa stwowych. Szczególnie silne by y wp ywy
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chi skie w Korei, gdzie w IV w. powsta y trzy królestwa: Kogurio (na pó nocy), Pekcze (na
po udniowym zachodzie) i Silla (na po udniowym wschodzie), walcz ce ze sob  o hegemoni ,
ajednocze nie przeciwstawiaj ce si  politycznej ekspansji Chin i Japonii. Od VI w. pa stwa te by y
widowni  zwyci skiej ofensywy ideologicznej i kulturalnej buddyzmu; przyby  on tu z Chin, cho
niebawem mnisi korea scy postarali si  o bezpo rednie kontakty z Indiami.
W okresie ekspansji Tangów imperium chi skie, korzystaj c z walk mi dzy trzema królestwami,
opanowa o w 663 r. Pekcze, a w 668 r. Kogurio. Jedynie Silla utrzyma o niczale no , by ju  w
drugiej po owie VII w. odebra  Chinom wi kszo  ich korea skich zdobyczy. Ale os abienie
niebezpiecze stwa chi skiego poci gn o za sob  w IX w. przywrócenie dawnego rozbicia Korei
na trzy królestwa. Dopiero w X w. w adca Kogurio, Wang Gon, zjednoczy  (w latach 93536) ca y
kraj, tworz c zjednoczone królestwo ze stolic  Songdo (dzi  Kesong). Otrzyma o ono nazw  Korio,
od której pochodzi dzisiejsza nazwa kraju; utrzyma o sw  odr bno  w ci kich walkach z
Kitanami w XI w. i z D urd enami w XII w.; koczownicy musieli zadowoli  si  okupem.

Poprzez Kore  wp ywy chi skie, a niebawem i buddyzm, dotar y na wyspy japo skie, gdzie w
drugiej po owie IV w. ze zwi zku plemion wy oni o si  pa stwo znane pod nazw  Yamato. Na
jego czele sta  w adca zwany tenno, wywodz cy swe pochodzenie od bogini s ca Amaterasu,
cesarz i kap an wjednej osobie rodzimego kultu shinto, od 710 r. rczyduj cy w pierwszej znanej
stolicy Japonii  Nara. W adza jego by a jednak od pocz tku ograniczona przez mo ne rody,
wydzieraj ce sobie faktyczne rz dy krajem; po okresie wp ywów rodu Soga, w roku 645 obj li

adz  magnaci z rodu Fujiwara, którzy w roku 794 sprowadzili cesarza w pobli e swych
posiad ci do Heian (dzi  Kioto). W XI w. nast pi  upadek rodu Fujiwara wskutek niesnasek
wjego  onie. W 1069 r. cesarza wykradli przedstawiciele opozycji. Fujiwarowie og osili wówczas
cesarzem innego cz onka rodu panuj cego; w wyniku tego a  do 1167 r. trwa a walka rodów
feudalnych, wysuwaj cych przeciw sobie dwu cesarzy.
Po upadku Fujiwarów wstrz sa a krajem walka rodów Taira i Minamoto, które w XII w. osi gn y
najwi ksze znaczenie. Zwyci  w 1185 r. Minamoto Yoritomo, który otrzyma  w 1192 r. od
cesarza Gotoba tytu  szoguna. Tytu  ten, oznaczaj cy dotychczas dowódc  wojskowego,
"wojewod ", sta  si  odt d okre leniem rzeczywistych rz dców Japonii z rodu Minamoto;
wprowadzili oni nowy system w adzy feudalnej, nosz cy nazw  bahufii. Nominalny w adca  cesarz
tkwi  w Kioto, otoczony oddan  szogunowi gwardi . Jego funkcje ogranicza y si  do reprczentacji i
obrz dów religijnych, rz dy za  pa stwem skupi y si  w kwaterze szoguna, który przy pomocy
mianowanych przez siebie urz dników i podleg ego rycerstwa rz dzi  krajem.
Japonia nie odgrywa a w tym czasie wa niejszej roli w polityce azjatyckiej; poza podejmowanymi
od czasu do czasu wyprawami na Kore  ekspansja jej ogranicza a si  do walk z Ainami,
pierwotnymi mieszka cami wysp. Dzieje Japonii tych czasów stanowi  jednak niczwykle ciekawy
obiekt bada  historycznosocjologicznych, wytworzy  si  tam bowiem typ ustroju feudalnego,
przypominaj cy zachodnioeuropejsk  drabin  lenn  (por. II, 3). Ziemia, pierwotnie uznawana za

asno  cesarsk , pozostawa a w wi kszo ci we w adaniu wasali szoguna (gohenin);
najpot niejsi z nich z kolei nadawali poszczególne maj tki (wraz z ch opami) zale nemu od siebie
drobnemu rycerstwu lhigohenin), w zamian za s  wojskow . Przy pomocy tych wasali
poszczególne rody toczy y ze sob  d ugoletnie wojny, w czasie których wytworzy  si  typ
japo skiego rycerza  samuraja (bushi), z jego poczuciem honoru, wierno ci wobec seniora i
pogardy dla pracy,  ywo przypominaj cy europejskie rycerstwo.
Kultura japo ska d ugi czas rozwija a si  pod wp ywem chi skim i korea skim, aj zyk chi ski
by zykiem dworu i warstw wykszta conych. Przyj to równie  pismo chi skie, ale w IX w.
zast pionoje w asnym, opartym o zasad  fonetyczn . Sprzyja o to wczesnemu rozkwitowi
literatury, zw aszcza prozy (kroniki, powie ). Pod wp ywem Ghin rozwija a si  równie  japo ska
sztuka tego czasu, zw aszcza drewniana architektura.
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Nie mniejsze by y wp ywy chi skie w Tybecie, który od po owy VII w. do 842 r. stanowi
jednolity i stosunkowo silny organizm pa stwowy. Wp ywy te krzy owa y si jednak z indyjskimi i
Tybet po redniczy  w pewnych okresach mi dzy tymi dwoma wielkimi ogniskami kultury. Od VII
w. rozwija  si  tam buddyzm, nie bez opozycji ze strony zwolenników lokalnych kultów
animistycznych. Konflikt religijny sta  si  sztandarem zwalczaj cych si  grup miejscowych
mo now adców, co w IX w. doprowadzi o do rozbicia pa stwa. Ostatecznie buddyzm zwyci ,
przyjmuj c jednak wiele elementów kultów lokalnych, przede wszystkim magi , która odt d sta a
si  nieod czn  cech  tybeta skiej odmiany buddyzmu. Ogromne znaczenie mia y klasztory
buddyjskie (najstarszy w D okan, za ony jeszcze w VII w.). Niektórzy ksi ta tybeta scy,
wi c si  z duchowie stwem buddyjskim (lamami) przyjmowali od niego godno ci i funkcje
religijne, tworz c w ten sposób zacz tki teokracji, która tak bujnie mia a si  rozwija  w Tybecie w
nast pnych stuleciach.

55. Indie: atomizacja polityczna i spo eczna

Czasy ostatniego ze staro ytnych imperiów indyjskich, pa stwa Guptów (IVV w.), stanowi y
szczytowy okres rozwoju kultury indyjskiej: literatury sanskryckiej, filozofii buddyjskiej i
brami skiej, matematyki, astronomii, a tak e rze by i malarstwa. Pa stwo Guptów, które obj o
swym obszarem ca  dolin  Gangesu i si ga o do Pend abu i uj cia Narbady na zachodzie, run o
pod niszczycielskim atakiem Bia ych Hunów, zwanych równie  Heftalitami, którzy od czywszy
si  od swych d cych do Europy wspó plemie ców (por. I,12), za yli pa stwo w dzisiejszym
Afganistanie i st d przedsi brali do Indii wyprawy rozbójnicze. Wodzowie Heftalitów, Toromana i
Mihirakula, nie ust powali m stwem ani okrucie stwem Attyli. W drugiej po owie V w. pa stwo
Guptów zosta o zlikwidowane (je li nie liczy jego drobnej resztki w Magadha), a nad Indem i
Gangesem rozci gn li swe wp ywy Hunowie. Miasta, klasztory buddyjskie,  wi tynie brami skie
leg y w gruzach, znaczna cz  ludno ci zosta a wyt piona. Panowanie Hunów nad Gangesem nie
trwa o co prawda d ugo; w 528 r. koalicja ksi t hinduskich zada a kl sk  gro nemu Mihirakuli,
po którego  mierci (ok. 540) pa stwo Heftalitów w ogóle si  rozpad o. Rezultatem ich dzia alno ci
pozosta o jednak  poza zniszczeniem licznych pomników indyjskiej cywilizacjitrwa e rozbicie
polityczne Indii.
W VII w. ksi  Thaneszaru, Harsza (ok. 62046), raz jeszcze zjednoczy  ziemie wchodz ce w sk ad
dawnego imperium Guptów i w nowej stolicy, Kanaud , roztoczy  dawny przepych, nawi zuj c do
tradycji Guptów, takjak oni na ladowali Mauriów. Ale ju  w dwa lata po  mierci Harszy jego
efemeryczne imperium przesta o istnie . Powsta o wiele pa stewek rad ów  ksi t i królów
indyjskich, zwalczaj cych si  nawzajem i d cych do hegemonii nad okolicznymi rywalami.
Wi ksze znaczenie osi gn y pa stewka Pratiharów w dolinie Gangesu (VIIIXI w.), Rasztrahutów
w Dekanie (VIIIX w.), Czola na wschodnim wybrze u pó wyspu (które w XI w., obj o cz
Birmy, Andamany i Nikobary). Pot ga tych pa stw by a jednak nietrwa a, a o ieh dziejach
mamy bardzo ma o wiadomo ci.
Temu rozbiciu Indii na niewielkie pa stewka towarzyszy  post puj cy proces niespotykanego gdzie
indziej rozwarstwienia spo ecze stwa, któ ry tworzy  s ynne kasty hinduskie. Dawne cztery g ówne
warny, tj. stany (braminów  kap anów, kszatrjów  rycerzy, waj jów  rolników i siu drów  s ug),
rozpad y si  w warunkach feudali zacji spo ecze stwa i rosn cego podzia u pracy na korporacje
zawodowe  d ati, nazywane
pó niej przez Portugalczyków kastami.
Podzia  na mniej lub bardziej zamkni te kor poracje zawodowe,  czenie si  ludzi zbli onych
zawodów i analogicznej kondycji spo ecznej we wspólne organizacje  to zjawisko znane we
wszystkich spo ecze stwach feudalnych, podob
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nie jak hierarchiczne ustawienie tych organizacji na drabinie spo ecznej. Ale w Indiach po czenie
tych tendencji z brami sk  nauk  o w drówce dusz i o zale no ci spo ecznego po enia jednostki
od jej post powania w poprzednich wcieleniach doprowadzi o do niczwyk ego odgraniczenia od
siebie i zamkni cia kast. Podzia  na kasty "lepsze" i "gorsze" lprzy czym cz onkowie kast
"gorszych" cierpieli wed ug braminizmu jedynie za w asne czyny, dokonane w poprzednich
wcieleniach) by  przyczyn  atomizacji spo ecze stwa, utrudniaj cej nies ychanie walk  klasow  i
post p spo eczny.
Buddyzm nie uznawa  i zwalcza  podzia  na kasty, ale jego wp ywy od czasu Guptów zacz y
male  w Indiach, mimo i  wi kszo  w adców indyjskich wyznaj cych braminizm przestrzega a
tradycyjnej tolerancji religijnej. W okresie, kiedy buddyzm przekroczy  Himalaje, opanowa  Azj

rodkow , Turkiestan, ogarnia  wp ywami ogromne imperium chi skie, szerzy  si  w Indonczji i
Indochinach, si ga  do Korei i Japonii  w samej jego kolebce liczba wyznawców mala a, a
klasztory buddyjskie, cel nabo nych pielgrzymek chi skich mnichów i filozofów, coraz bardziej
otoczone by y przez  wi tynie "ba wochwalców", co z gorycz  obserwowali chi scy podró nicy.
Cofanie si  za  buddyzmu równa o si  upowszechnieniu systemu kast i rozbicia spo ecznego.
Najazd muzu ma ski w XIII w. doprowadzi  do zniszczenia indyjskich o rodków my li buddyjskiej
i przyczyni  si  do stopniowego zaniku tego wyznania w jego kolebee.
Pocz tki islamu w Indiach si gaj  pierwszych lat VIII w., kiedy wódz arabski Muhammed ibn
Kasin opanowa  Sind  krain  nad dolnym Indem; na zdobytych ziemiach powsta y dwa emiraty
arabskie. Ponownie ekspansj  podj li na pocz tku XI w. Ghaznewidzi, mahometa scy w adcy
Afganistanu i wschodniej cz ci Iranu, których pa stwo sta o wówczas u szczytu pot gi (por. I,
48). Najazdy Ghaznewidów doprowadzi y do zniszczenia pa stwa Pratiharów i spustoszeni
znacznych terenów pó nocnych Indii: na sta e opanowany zosta  przez nich tylko Pend ab.
Z ko cem XII w. dynastia Ghaznewidów zosta a obalona przez Muhammeda Gori (11751206l,
który rozpocz  now  ekspansj  w kierunku bogatej doliny Gangesu.
Zwyci stwo nad ksi tami hinduskimi pod Taraori w 1192 r. odda o w jego r ce znaczn  cz
pó nocnych Indii; w kilka lat pó niej opanowa  Bihar i Bengal. Na zdobytych terenach osadza
swych ira skich i tureckich wojowników, nadaj cje im w lenno lilzta) z obowi zkiem s by
wojskowej. Ci lennicy (zwani nast pnie iktadarami) skupiali w swym r ku cz sto posiad ci
równe co do obszaru ksi stwom. Nic wi c dziwnego,  e szybko pomy leli o usamodzielnieniu: w
1206 r., na wie  o zamordowaniu Muhammeda Gori, odmówili uznania jego ira skiego nast pcy i
wybrali w asnego sultana KudbadDin Aibeka (120610), poprzednio namiestnika Muhammeda Gori
w Indiach. Nowy w adca za  rczydencj  w Delhi, daj c w ten sposób pocz tek
muzu ma skiemu su tanatowi delhijskiemu (por. II, 68 ), ajednocze nie zapocz tkowuj c okres
ekspansji nowej religii w spo ecze stwie indyjskim. Ekspansja owa mia a dla kraju donios e skutki,
widoczne jeszcze w chwili obecnej.

56. Promieniowanie kultury indyjskiej: Indochiny

Prawie ca e tysi clecie naszej eryjest okresem ekspansji indyjskiej: kulturalnej, religijnej,
politycznej, ludno ciowej w kierunku krajów po udniowowschodniej Azji. W pa stwach,
powstaj cych w Indochinach, na Pó wyspie Malajskim, na Sumatrze i Jawie, szerzy  si  kult bogów
indyjskich (zw aszcza Siwy), a w  lad za nim i brami ska teologia; z czasem obok braminizmu
pojawi  si  tam buddyzm. Na czele pa stw w wielu wypadkach stali ksi ta pochodzenia
indyjskiego; sanskryt by  j zykiem dworów ij zykiem inskrypcji, które przetrwa y w  wi tyniach i
na pos gach; w sztuce, w zachowanych resztkach architektury wida  na ladowanie wzorów
indyjskich.
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Bardziej trwa e organizmy pa stwowe po udniowowschodniej Azji  to Czampa w po udniowym
Wietnamie CIIXIV w.), Serwidjaja na Sumatrze i Jawie (VIIIXIII w.), Pegu lIIVIII w.) ijego
pa stwo sukcesyjne Pagan (VIIIXIII w.) w Birmie.
Najpot niejsze jednak z pa stw tego rejonu powsta o na po udniu Pó wyspu Indochi skiego, w
oparciu o lud Khmerów, który stanowi  trzon jego mieszka ców, cho  przez d ugie wieki warstwa
rz dz ca sk ada a si  z Hindusów lub zhinduizowanych miejscowych mo now adców. Pa stwo to
powsta o w wieku IIII n.e., za one zapewne przez przybyszów z Indii (pocz tkijego gin  w
pomroee legend) i znane by o w  ród ach chi skich pod nazw  Funan. W wieku VVI prze ywa o
okres kryzysu; rozpad o si  wówczas na kilka pa stewek, z których najwi kszym by o królestwo
le ce nad  rednim Mekongiem, przez Chi czyków zwane Czenla. W IX w. doprowadzi o ono do
zjednoczenia ca ych po udniowych Indochin (poza Czamp ) w pot nym królestwie Khmerów,
które utrzyma o swe znaczenie a  do XIV w. Ruiny jego stolicy Angkor, opuszczonej po upadku
pa stwa, stanowi  dzi wiadectwo wspania ego rozkwitu kultury Khmerów w XXII w., wyra nie
zwi zanej z wp ywami indyjskimi. Natomiast pó nocny Wietnam, który a  do X w. nale  do
Chin, pozosta  nadal w orbicie kultury chi skiej. W X w. powsta o tam niczale ne królestwo
KoWiet (pó niej zwane DaWiet), utrzymuj ce stale o ywione stosunki z o rodkami kultury
chi skiej.

PA STWO FRANKÓW I JEGO UPADEK

57. Ekspansja terytorialna Franków

ród ludów germa skich, które w okresie w drówek ludów osiedli y si  na terenach Imperium
Rzymskiego, najdonio lejsza rola dziejowa przypad a w udziale Frankom. Ju  od III w. atakowali
oni lini  Renu, cz sto pustosz c Gali , za czasów Konstancjusza II (355) uda o im si  opanowa
pó nocne tereny Galii mi dzy Moz  a Skald , tzw. Toksandri . Wprawdzie ofensyw  ich
powstrzyma  Julian Apostata, ale zmuszony do opuszczenia Galii na wie  o zbli aniu si  wojny
domowej, Julian musial zadowoli  si  po owicznym sukcesem, zczwalaj c Frankom na pozostanie
w Toksandrii w charakterze sprzymierze ców Rzymu. Mimo przymierza Frankowie nie
omieszkiwali wykorzystywa  trudno ci cesarstwa w V stuleciu dla poszerzenia swych siedzib. Nie
zerwalijednak kontaktów z prawym biegiem Renu, gdzie znaczna ich cz  pozosta a, zw aszcza
nad  rodkowym biegiem rzeki i nad Menem zwano ich Frankami Ripuarskimi w odró nieniu od
Salickich, osiedlonych w Toksandrii.
Mimo przebywania na terytorium rzymskim Frankowie pozostali na szczeblu kultury ni szym od
wielu innych ludów germa skich oraz zachowali wiele elementów ustroju rodowego. Byli nadal
poganami. Dzielili si  na wiele zwalczaj cych si  wzajemnie plemion, z których przez d ugi czas
adne nie moglo utrzyma  hegemonii. W V w. powsta o m.in. niewielkie pa stewko plemienne

wokó  Tournai (Turnacum rzymskie), na którego czele sta  dziedzicznie ród, zwany Merowingami
od  yj cego w po owie tego stulecia króla Meroweusza.
W 481 r. królem pa stewka zosta  Chlodwig, który porzuci  dotychczasow  zasad
podtrzymywania sojuszu z Rzymem i uderzy  na Syagriusza, utrzymuj cego resztki panowania
rzymskiego w Galii. W 486 r. armia Syagriusza zosta a zniszczona, a panowanie Franków opar o
si  o Loar , za któr  w adali Wizygoci. W 496 r. Chlodwig w przymierzu z innymi królami
frankijskimi zada  kl sk  Alemanom (pod Tolbiacum) i do roku 502 podporz dkowa  sobie ich
terytorium. Jednocze nie kolejno, z ogromn  energi  i okrucie stwem, likwidowa  poszczególne
frankijskie pa stewka plemienne, zarówno salickie, jak ripuarskie. Wreszcie, nawi zawszy
kontakty z dworem konstantynopolita skim, uderzy  na najgro niejszego w Galii rywala  pa stwo
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Wizygotów. I tutaj, mimo poparcia udzielonego Wizygotom przez Teodoryka Wielkiego, odniós
zwyci stwo. W bitwie pod Vouille (507) pad  król Alaryk II, a Frankowie rozci gn li swe
panowanie na Akwitani . Tylko Septymania i Prowansja, terytoria nad Morzem  ródziemnym,
zosta y dzi ki interwencji Teodoryka chwilowo obronione.

mier  Chlodwiga w 511 r., a nawet podzia  jego pa stwa, nie powstrzyma y ekspansji, która
skierowa a si  teraz przeciw pa stwu Burgundów. Po dwu wyprawach (523 i 534) królestwo
Burgundów zosta o zniszczone; w 536 r., korzystaj c z zagro enia Ostrogotów przez Justyniana
(por. I,18), synowie Chlodwiga opanowali równie  Prowansj , opieraj c swe granice o Morze

ródziemne. Merowingom nie powiod a si  inwazja do Italii, za to uda  si  im podbój wschodnich
plemion germa skich: w 531 r. król Teodoryk w przymierzu z Sasami rozbili w bitwie nad
Unstrut  pa stwo Turyngów i wi ksz  jego cz  przy czy  do pa stwa Franków. Bawarowie
utrzymali swe pa stwo plemienne za cen  uznania zale no ci od pot nych Merowingów.

58. Ustrój spo eczny i polityczny Franków w okresie merowi skim

Za czasów Chlodwiga zosta o spisane prawo zwyczajowe Franków Salickich (tzw. Lex Salica) i
dzi ki temu orientujemy si  nie le w ustroju spo ecznym tego ludu. Prawo salickie zawiera wiele
prze ytków ustroju rodowego, takich jak wspó odpowiedzialno  s dowa cz onków rodu, system
dziedziczenia itp., cho  np. zemsta rodowa zanik a ju  na rzecz wykupu zwanego g ówszczyzn
(wergeld), w którym zreszt  uczestniczyli wspó rodowcy. Organizacja rodowa by a jednak
wówczas, w du ym stopniu w wyniku w drówek plemienia, w stanie rozk adu; zast powa a j
organizacja s siedzka wsi, która regulowa a ca okszta t stosunków mi dzy s siadami, przyjmowa a
lub odrzuca a nowych przybyszów, okre la a korzystanie ze wspólnych pastwisk. Poszczególne
gospodarstwa z przynale nymi do nich polami uprawnymi stanowi y ju  wprawdzie w asno
indywidualn , ale dziedziczn  (w przeciwie stwie do ruchomo ci) tylko w linii m skiej. W braku

skich dziedziców gospodarstwo przechodzi o w r ce wspólnoty s siedzkiej. Dopiero edykt króla
Chilperyka (56184) pozwala  na dziedziczenie gospodarstwa równie  przez kobiety.
Germa scy Frankowie zasiedlili w do  zwarty sposób terytoria na pó noc od linii: Abbeville
Cambrai  Leodium  Malmedy  Metz; lu ne ich osadnictwo dociera o do Loary, natomiast w
Akwitanii i Burgundii  ladów ich nieomal si  nie spotyka. Wyst puj  tam sporadycznie  lady
osadnictwa Wizygotów i Burgundów, ale by o ono bardzo s abe i w nicznacznym stopniu odbi o
si  w toponomastyce. Kontakty z miejscow  ludno ci  doprowadzi y do romanizacji germa skich
przybyszów w prawie ca ej Galii, resztki natomiast ludno ci roma skiej zachodniej i pó nocnej
Belgii oraz pó niejszej Nardenii, Alzacji i cz ci Lotaryngii uleg y germanizacji.
Wsie germa skie by y z regu y osadami wolnych ch opów, którzy jak ongi , w okresie
plemiennym, mieli obowi zek s by wojennej, a zarazem prawo deeydowania na wiecu o losach
pa stwa, o wyborze króla. W miar  wzrostu pot gi pa stwa, a zarazem zró nicowania spo ecznego,
wiece zamienia y si  w przegl d wojskowy odbywany corocznie w marcu (campus martius), wybór
za  króla  w ceremoni  podniesienia na tarczy dziedzica tronu Merowingów. Jednocze nie we
wspólnotach s siedzkich zacz y si  zaznacza  ró nice maj tkowe, czemu sprzyja o ich

siadowanie z terenami roma skimi, na których zachowa y si  nienaruszone stosunki spo eczne z
okresu pó nego cesarstwa (por. I, 31).
Sukcesy Chlodwiga i jego nast pców w podbijaniu Galii by y w decyduj cym stopniu wynikiem
ich sojuszu z ko cio em katolickim i mo now adztwem gallorzymskim. Wyrazem tego sojuszu by
chrzest Chlodwiga w Pary u w 496 r., chrzest w obrz dku katolickim, który przeciwstawia
Merowingówjako obro ców "prawdziwej wiary"  heretyckim Gotom i Burgundom. Nie
przeszkadza o temu ani dzikie okrucie stwo Merowingów, ani ich nieokrzesanie, ostro
kontrastuj ce z kultur  Alaryka II czy wykszta ceniem Amalasunty. Dzi ki wspó dzia aniu kleru i
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rzymskich latyfundystów ca a Galia znalaz a si  w r ku Merowingów, a ich dwór zape ni  si
biskupami i przedstawicielami rzymskich rodów senatorskich.
Maj tki owych mo now adców nie tylko nie uleg y uszczupleniu, ale ros y (zw aszcza ko cielne)
dzi ki szczodrobliwo ci królów, hojnie szafuj cych dawnymi posiad ciami cesarskimi.
Jednocze nie tworzy a si  nowa arystokracja frankijska, z ona z przybocznych urz dników króla,
dowódców wojskowych itp., którzy równie  korzystali z tego rozdawnictwa. Rzymski system
administracji chyli  si  z wolna ku ruinie, podobnie jak system podatkowy. Zachowa y si  jednak
najmniejsze jednostki civitates z namiestnikami, zwanymi w okolicach roma skich komesami
(comites), a w germa skich grafami (grafiones). Ci namiestnicy przewodniczyli równie  wiecowi

dowemu lnzallus) i dowodzili pospolitym ruszeniem, a za wykonywanie swych funkcji
otrzymywali cz  dawnych w ci pa stwowych, niezale nie od zysków, jakie ci gn li z
pobieranych op at s dowych.
W takich warunkach wielka w asno  latyfundialna stale ros a, g ównie kosztem maj tków
królewskich (których Merowingowie pozbyli si  niemal ca kowicie), ale tak e kosztem drobnej

asno ci ch opskiej. Maj tki mo now adcze i ko cielne opiera y si  teraz wy cznie na systemie
podda czopa szczy nianym: cz  ziemi wydzielono ch opom, nie troszcz c si  o ich stan
prawny, wskutek czego ró nice mi dzy niewolnikami, kolonami i ró nymi grupami zacz y
zanika . W zamian za (zwyczajowo dziedziczne, cho  odwo alne) prawo do korzystania z tych
dzia ek p acili ch opi czynsz w naturze i obrabiali cz  ziemi, któr  pan zostawi  przy swym
dworze, pod w asnym bezpo rednim zarz dem (tzw. terra indominicata). Musieli te  w okre lone
dni pracowa  we dworze, by wykona  wszelkie rzeczy potrzebne panu i jego orszakowi: od p ótna i
sukna po wyroby garncarskie, narz dzia, w dliny, wina itp., albowiem w  mia a by
samowystarczalna. Dogl dali tego pa scy funkcjonariusze, w wielu wypadkach wywodz cy si
spo ród domowych niewolników. W , tworz ca nieomal pa stewko w pa stwie, otrzymywa a
cz sto od króla (od ko ca VI w.) immunitet, tj. by a wy czona spod kompetencji urz dników
królewskich, a jej poddani  zwolnieni od s by wojskowej, podwód i innych obowi zków na rzecz
pa stwa.
Wolni ch opi, rujnowani udzia em w cz stych wojnach przypadaj cych zazwyczaj w okresie  niw,
podlegali ró norakim naciskom ze strony pot nych s siadów, którzy d yli do zagarni cia ich
ziemi i obrócenia ich samych w podda stwo. Ko ció  uzyskiwa  to cz sto przez obietnic  nagrody
w  yciu pozagrobowym. Niezale nie od darowizn na rzecz ko cio a, czynionych przez ró ne osoby
na  u  mierci, niektórzy ju  za  ycia oddawali sw  ziemi  ko cio owi jako tzw. prekari , z
prawem jej do ywotniego u ytkowania. Innym typem prekarii by y dzia ki ziemi ko cielnej,
nadawane przez ko ció  w zamian za pewne powinno ci: w obu wypadkach ich posiadacz stawa
si  poddanym ko cio a.
Jakju  wspominali my, wielka w asno  ziemska d a do samowystarczalno ci w obr bie

asnych dóbr. Zwi zany z tym stopniowy zanik wymiany towarowej i ograniczenie jej do handlu
przedmiotami zbytku lub surowcami wyst puj cymi nie wsz dzie (sól,  elazo) prowadzi  do zaniku
ycia miejskiego. Osta y si  tylko te z dawnych miast rzymskich, które by y rczydencjami królów,

biskupów czy grafów, a i w tym wypadku wi kszo  nielicznej ich ludno ci zajmowa a si
rolnictwem.

ród mo now adców pa stwa frankijskiego pierwsze miejsce zajmowali tzw. antrustionowie,
którzy znajdowali si  w najbli szym otoczeniu króla. Rekrutowali si  oni zarówno spo ród
Franków, jak i Rzymian; ró nice mi dzy nimi zreszt  w VII w. zanik y. Antrustionowie pe nili
ró ne funkcje dworskie (stolnik, cze nik, komornik) i pa stwowe: np. marsza ek, czyli konetabl z
zarz dcy stajni królewskiej sta  si  z czasem dowódc  wojskowym. Odr bne miejsce zajmowa a
kancelaria (z kanclerzem na czele) obsadzona wy cznie przez duchowie stwo w wyniku
zanikaj cej w ród  wieckich dostojników umiej tno ci pisania i czytania.
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Na czele dworu sta  najwy szy urz dnik dworski, zwany majordomem (maior domus),
kontroluj cy wszystkich pozosta ych funkcjonariuszy. Rola jego pocz a wzrasta  z chwil , kiedy

adza wysun a si  z r ki króla.

59. Upadek w adzy Merowingów. Rz dy majordomów

Merowingowie traktowali opanowane przez siebie terytoria jako zdobycze dynastii, z których
pozwalali korzysta  (w ró nym stopniu) swemu ludowi. W adza królewska nale a do dynastii
(cz onków jej wyró nia y d ugie w osy, spadaj ce na ramiona) i tylko dynastia mia a prawo
decydowa  o nast pstwie tronu. Tote  ju  Chlodwig podzieli  w 511 r. pa stwo mi dzy swoich
czterech synów: wprawdzie jeden z nich, Chlotar I, ponownie je zjednoczy , po to tylko jednak, by
dokona  na  u  mierci w 561 r. ponownego podzia u mi dzy w asnych potomków. Z czasem
wytworzy y si  bardziej trwa e królestwa dzielnicowe: na zachodzie Neustria od Skaldy po Loar , z
przewag  elementu roma skiego, na wschodzie Austrazja z przewag  elementu germa skiego,
wreszcie na po udniu roma ska Burgundia. Akwitania, pozbawiona osadnictwa frankijskiego i
wci  traktowana jako  up, zosta a podzielona mi dzy trzy królestwa, które j  wyzyskiwa y i
pustoszy y; dlatego te  terytorium to, nie zro ni te z reszt  kraju, zdradza o tendencje od rodkowe.
W 630 r. król Dagobert zosta  zrnuszony do wydzielenia Akwitanii w odr bne królestwo
merowi skie, a wkrótce potem, korzystaj c z rozbicia wewn trznego Franków, Akwita czycy
wyzwolili si  ca kowicie.
Druga po owa VI w. by a okresem zaci tych, pe nych tragedii i okrutnych czynów walk w  onie
dynastii; g ówn  rol  w nich gra y dwie kobiety: królowa Neustrii Fredegunda i Austrazji
Brunhilda. Walki te doprowadzi y do upadku autorytetu dynastii, która w coraz wi kszym stopniu
stawa a si  igraszk  w r ku ugrupowa  mo now adztwa. Kiedy królowa Brunhilda usi owa a
ukróci  wp ywy mo nych w swym pa stwie, uknuli oni spisek, na którego czele stan li
najpot niejsi z nich: majordom Pepin z Landen oraz biskup Metzu Arnulf. Królowa wraz z
ma oletnim królem Sigibertem zosta a wydana swemu nieub aganemu wrogowi, Chlotarowi II z
Neustrii (synowi Fredegundy); kaza  on w óczy  Brunhild  ko mi, a króla zamordowa  (613).
W ten sposób Chlotar II znowu zjednoczy  pa stwo Franków, ale pod kuratel  mo nych; swego
syna Dagoberta odda  na wychowanie, a zarazem jako zak adnika, Pepinowi i Arnulfowi; ci ostatni
zreszt  og osili nied ugo (623) swego wychowanka królem.
"Dobry król" Dagobert, który d ugo   w tradycji ludowej jako obro ca prawa i porz dku, mia
by  ostatnim samodzielnym królem z rodu Merowingów. Po przywróceniu podzia u na Neustri  i
Austrazj  w obydwu pa stwach w adza przesz a w r ce majordomów, którzy dowolnie osadzali i
str cali nieudolnych, a cz sto zdegenerowanych królów, rzadko dochodz cych do pe noletno ci.
Majordom Austrazji, Grimoald, syn Pepina, zdetronizowa  w 656 r. jednego z Merowingów, by
osadzi  na tronie w asnego syna; prób  t  przyp aci  jednak  mierci . Mimo to wkrótce w adza w
Austrazji znalaz a si  w r ku jego siostrze ca, a zarazem wnuka Arnulfa z Metzu, Pepina (II) z
Heristalu, który w 687 r. rozbi  pod Tertry swych neustryjskich rywali i po czy  w swym r ku
urz d majordoma obu królestw, nie likwiduj c zreszt  na razie ca kowicie ich odr bno ci. W ten
sposób przywróci  on jedno  pa stwa (z wyj tkiem Akwitanii i Bawarii).
Po  mierci Pepina (714) w adz  majordoma opanowa  jego nieprawy syn Karol, zwany M otem
(Martellus), od którego imienia ca y ród zwany jest Karolingami. Obawiaj c si  powtórzy  b d
Grimoalda, Karol rz dzi  w imieniu osadzanych kolejno na tronie Merowingów, ale po  mierci
Teodoryka IV (737) nie mianowa  ju  jego nast pcy. Dla wzmocnienia swej w adzy Karol nie
waha  si  skonfiskowa  cz ci dóbr ko cielnych, która pos a mu do stworzenia (wzorowanego
na ko cielnych prekariach) systemu tzw. beneficjów.
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Beneficja nadawa  Karol zaufanym osobom, które  zwi zawszy si  specjaln  przysi  wierno ci
wobec niego  zobowi zane by y do konnej s by wojennej z w asnym ekwipunkiem. W ten
sposób tworzy  Karol zacz tki systemu lennego, a zarazem przekszta ci  sw  armi , wzmacniaj c j
licznym opancerzonym rycerstwem konnym. Zmiany te zda y egzamin zarówno przy ujarzmianiu
Fryzów (nad dolnym Renem),jak w starciu z nie znanym dot d przeciwnikiem  Arabami, którzy po
podboju Hiszpanii atakowali Akwitani . W 732 r. silny oddzia  arabski, który dotar  a  do Poitiers,
zosta  przez Karola pokonany i zmuszony do odwrotu, co w niema ym stopniu podnios o autorytet
wodza. Umieraj c, Karol podzieli  w 741 r. pa stwo frankijskie, jak gdyby by  królem, mi dzy dwu
synów.

60. Obj cie tronu przez Karolingów. Powstanie Pa stwa Ko cielnego

Niebezpiecze stwo nowego rozbicia pa stwa zosta o za egnane, gdy starszy z synów Karola,
Karloman, wst pi  do klasztoru (747), pozostawiaj c ca e pa stwo m odszemu bratu, Pepinowi
(III). Królem formalnie by  marionetkowy przedstawiciel rodu Merowingów, Childeryk III, którego
Karloman i Pepin wkrótce po  mierci ojca osadzili na tronie, dla umocnienia swej w adzy.
Do ostatecznego opanowania tronu pos  Pepinowi sojusz z papiestwem. Zarówno Karol M ot,
jak i Pepin popierali w porozumieniu z papiestwem nurt reformy ko cielnej w swoim pa stwie, a
zw aszcza dzia alno  mnicha anglosaskiego Winfryda Bonifacego, który jako pe nomocnik
papie a uregulowa  administracj  ko cieln  i przywróci  karno  w ród kleru, nie wahaj c si
usun  zdemoralizowanych.
Tymczasem papie e znale li si  w tak krytycznej sytuacji,  e i dla nich sojusz z Frankami by
jedynym wyj ciem. Mianowicie energiczni królowie Longobardów, Liutprand i Aistulf, rozpocz li
akcj  likwidacji resztek posiad ci cesarzy wschodniorzymskich w Italii, mi dzy innymi d c do
opanowania Rzymu, gdzie w adza cesarska by a ju  tylko nominalna, a o losach Wiecznego Miasta
decydowa  papie  (por. I, 35). Apele o pomoc do Bizancjum by y skazane na niepowodzenie, skoro
cesarz nie by  w stanie uratowa  nawet Rawenny, stolicy swego egzarchy w Italii (straci  w roku
751); zreszt  stanowisko papie y, którzy popierali kult obrazów, spowodowa o ostry konflikt
mi dzy nimi a cesarzami  obrazoburcami (por. I, 30).
W tych warunkach Frankowie pozostawali jedynymi sojusznikami papiestwa. Rozumia  to Pepin,
kiedy w 751 r. wys  poselstwo do papie a Zachariasza z aluzyjnym pytaniem: Czy tron powinien
nale  do nominalnych królów, czy te  do tego, kto posiada w adz  w pa stwie? Zachariasz,
pozostaj cy  wie o pod wra eniem upadku Rawenny, opowiedzia  si  za przej ciem tronu w r ce
posiadacza realnej w adzy. Wkrótce potem na synodzie w Soissons Childeryk III zosta
pozbawiony tronu, ostrzy ony i zes any do klasztoru, a WinfrydBonifacy w imieniu papie a
nama ci  Pepina na króla, na laduj c biblijn ceremoni  namaszczania królów izraelskich. Pepin
zosta  w ten sposób postawiony wy ej ni  dawni, podnoszeni na tarczy, królowie germa scy,

adzajego by a u wi cona i targni cie si  na ni  równa oby si wi tokradztwu.
Ceremoni  namaszczenia Pepina (ijego synów) powtórzy  osobi cie papie  Stefan III, kiedy w roku
753 przyby  do Francji, by prosi  o pomoc przeciw Longobardom. Za cen  poparcia uzurpacji
Karolingów (papie  rzuci  kl tw  na wszystkich, którzy wyst piliby przeciwko ich w adzy) Pepin
prze ama  niech  mo nych frankijskich do wojny z Longobardami i latem 754 r. wyruszy  do
Italii. Aistulf poniós  kl sk  i musia  wyda  Pepinowi Rawenn  i inne  wie o zdobyte tereny.
Odrzucaj c pretensje cesarza bizantyjskiego,  daj cego zwrotu tych ziem, Pepin  prawdopodobnie
na mocy wcze niejszego porozumienia ze Stefanem III  odda  je papie owi jako "ojcowizn w.
Piotra" (patrimonium Sancti Petri), tworz c w ten sposób w adztwo terytorialne papie y ( 755 ).
Kiedy wkrótce po wycofaniu si  Franków Aistulf ponownie uderzy  na utracon  zdobycz, a nawet
oblega  Rzym, Pepin raz jeszcze ruszy  za Alpy i znowu zmusi  Longobardów do kapitulacji.
Zak adnicy, których musia  dostarczy  Aistulf, mieli by  gwarancj  dotrzymania przeze  pokoju.
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Pepin i jego synowie otrzymali od papie a wskrzeszony ad hoc tytu  "patrycjuszy rzymskich",
który w poj ciu Stefana III mia  zobowi zywa  Karolingów do obrony Rzymu przed wszelkimi
mo liwymi pretensjami z zewn trz, a który pos  nast pcy Pepina do rozci gni cia swej w adzy
na teren "ojcowizny  w. Piotra".
Prawdopodobnie w tym czasie powsta o w kancelarii papieskiej os awione fa szerstwo, tzw.
darowizna Konstantyna. By  to dokument, w którym pierwszy cesarz chrze cija ski przekazywa

adz  w zachodniej cz ci imperium wraz z Rzymem i insygniami w adzy cesarskiej papie owi
Sylwestrowi I. Dokument ten, skonstruowany tak nieudolnie,  e w jego autentyczno  w tpiono ju
w X w. (ostatecznie fa szerstwo udowodni  humanista Lorenzo Valla), by wiadectwem rosn cych
ambicji papiestwa w kierunku uzyskania nie tylko moralnej, ale i faktycznej w adzy nad zachodnim
chrze cija stwem. Od Grzegorza Wielkiego do Stefana III zosta  uczyniony powa ny krok w tym
kierunku.
Ostatnie lata swego panowania po wi ci  Pepin walce z Arabami, których wypar  za Pireneje,
wcielaj c do swego pa stwa dawn  wizygock  Septymani , oraz ponownemu przy czeniu
Akwitanii, która  le c mi dzy pot nym i znowu zjednoczonym pa stwem Franków a arabskim
emiratem Omajjadów  nie mog a, mimo zaciek ej obrony, utrzyma  swej niepodleg ci. Sukcesy
na zachodzie zosta y okupione niepowodzeniami na wschodzie, gdzie ksi  bawarski Tassilo III
zrzuci  zwierzchnictwo Franków, a Sasi pustoszyli Nadreni .

61.Karol i Karloman

Umieraj c w 768 r. Pepin podzieli  pa stwo mi dzy dwu synów: Karola i Karlomana. Mog o to
stworzy  zarzewie nowych konfliktów, zw aszcza  e sytuacja zewn trzna pa stwa by a trudna, a
polityka obu braci niczgodna. Nowe powstanie wybuch o w Akwitanii, Sasi i Bawarowie
zajmowali nadal wrog  postaw , a w Italii nowy król Longobardów Dczyderiusz, popierany przez
wdow  po Pepinie, Bertrad  i Karlomana, ponownie interweniowa  w sprawy papiestwa, zbrojnie
wspomagaj c swych zwolenników w Rzymie. Sytuacj  wewn trzn  wyja ni a  mier  króla
Karlomana w grudniu 771 r.; wdowa po nim zbieg a z dzie mi na dwór Dczyderiusza, a Karol
opanowa  dziedzictwo po bracie, zrywaj c jednocze nie stosunki z królem Longobardów i
odsy aj c mu jego córk   sw  pierwsz on .
Pierwsza akcja wojskowa Karola zosta a skierowana (jeszcze we wspó dzia aniu z bratem) przeciw
zbuntowanej Akwitanii. Mimo stosunkowo szybkiego st umienia powstania tendencje od rodkowe
w tym kraju nie wygas y: podejmuj c potem liczne akcje wojskowe na teren Hiszpanii, musia
Karol dla zabezpieczenia sobie zaplecza pój  na kompromis z Akwita czykami; w roku 781
stworzy  podporz dkowane, ale wyodr bnione królestwo Akwitanii, osadzaj c na jego tronie
swego trzyletniego syna Ludwika.
O ile w Akwitanii Karol zrobi  ust pstwo na rzecz decentralizacji, o tyle w Bawarii przeciwnie: nie
ufaj c miejscowej dynastii Agilulfingów, doprowadzi  w 788 r. do detronizacji ksi cia Tassilona i
zamkni cia go w klasztorze, a Bawari  podda  bezpo redniej w adzy frankijskich grafów. Nie
powiod y si  natomiast przedsi brane kilkakrotnie próby podporz dkowania Bretanii. Terytorium
to nie zosta o nigdy podbite przez Franków, którzy w najlepszym wypadku musieli si  zadowoli
formalnym uznaniem zwierzchno ci swych królów (por. I, 36). Nie wi cej wskóra  Karol Wielki,
który na pograniczu Bretanii stworzy  Marchi  Breto sk , aby os ania  wn trze Galii przed
najazdami bitnych Celtów, a po kilku chybionych wyprawach wojennych musia  si  pogodzi  z
faktyczn  odr bno ci  tego kraju.
Zerwanie sojuszu z Longobardami w 772 r. i alarmuj ce apele o pomoc ze strony papie a Hadriana
I spowodowa y interwencj  Karola w Italii, zako czon  wspania ym sukcesem. Longobardowie,
kompletnie rozbici, kapitulowali; w 774 r., po zdobyciu Pawii, Karol detronizowa  Dczyderiusza,
zsy aj c go swym zwyczajem do klasztoru i og aszaj c si  sam królem Longobardów. Nast pnie
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umocni  sw  w adz  w Rzymie, ograniczaj c  wieck  dzia alno  polityczn  papie a i rozci gaj c
nad nim kontrol .
Poniewa  Bizancjum nie przesta o intrygowa  w Italii przeciw Frankom, a niebawem dosz o do
zbli enia stanowisk Konstantynopola i kurii rzymskiej w sprawie kultu obrazów, Karol musia
szuka  porozumienia z mo nymi longobardzkimi na tej samej zasadzie, co w Akwitanii: w 781 r.
mianowa  swego syna Pepina królem W och i kaza  go koronowa  w Pawii. Niech tny
porozumieniu w sprawie kultu obrazów zawartemu mi dzy papie em a cesarstwem na soborze w
Nicei (por. I, 30), og osi  w 792 r. na synodzie w asnych biskupów cztery tzw. Libri Carolini,
pot piaj c w nich kult obrazów i uchwa y nicejskie. W ten sposób Karol, który uwa  si  nie tylko
za  wieckiego, ale i duchownego zwierzchnika ca ego zachodniego chrze cija stwa, zaznacza  sw

adz  równie  w zakresie og aszania dogmatów.
Najci sze walki przysz o Karolowi toczy  z Sasami, których stara  si  nie tylko uzale ni
politycznie, ale tak e zmusi  do przyj cia chrze cija stwa. Skoro pierwsze nie przynios y  adnych
trwa ych rezultatów, od 779 r. rozpocz  Karol systematyczny podbój Saksonii. Gdy jednak zdawa
si  on by  ju  zako czony, a przywódcy Sasów zbiegli do Danii, kiedy na zdobytym terytorium
zacz to tworzy  organizacj  ko cieln , zmusza  Sasów do chrztu i p acenia dziesi cin na rzecz
kleru, w 782 r. wybuch o nowe powstanie, na którego czele stan  otoczony legend  Widukind;
jedna z armii frankijskich zosta a otoczona w puszczy i kompletnie zniszczona.
Karol odpowiedzia  represjami: w Verden  ci to 4500 Sasów; innych przesiedlano masowo w g b
pa stwa, ziemi  ich przekazywano sprowadzonym Frankom. W 785 r.
skapitulowa  Widukind i przyj  chrzest, ale Sasi, opuszczeni przez swych mo nych, walczyli dalej,

 do roku 804, kiedy s yszymy o ostatniej wyprawie na ich tereny. W czasie tych walk wspierali
Sasów Du czycy, natomiast po stronie Karola stan li s owia scy Obodrzyce. Aby przerwa
komunikacj  mi dzy Sasami a Dani , Karol przekaza  Obodrzycom pó nocn  cz  Saksonii
Nordalbingi , czyli terytorium na pó noc od  aby, którego zreszt  S owianie nie utrzymali w swym
posiadaniu. Spustoszona Saksonia zosta a w ko cu spacyfikowana, a za one na jej terenie nowe
biskupstwa (z czasem równie  arcybiskupstwo w Hamburgu  831) i klasztory, zw aszcza s ynna z
bogactw i kultury Nowa Korweja, strzeg y  wie ych zdobyczy ko cio a.
W czasie walk z Sasami Karol rozci gn  w adz  zwierzchni  równie  na S owian. Dobrowolnie
uznali jego w adz  sojusznicy  Obdorzyce, którym pomóg  pokona  ich sta ych rywali  Wieletów.
Ci ostatni, pobici kilkakrotnie przez Karola, musieli równie  uzna  jego zwierzchnictwo; lu ny
system zale no ci wi za  z pa stwem frankijskim plemiona serbskie, a tak e czeskie, przeciw
którym Frankowie podejmowali kilka wypraw. Przez Czechy wiód  szlak jednej z wypraw
frankijskich na Awarów. Wcielenie Bawarii i Lombardii postawi o pa stwo Franków w obliczu
sta ych napadów tego koczowniczego ludu, wci  uci liwych, mimo i  pa stwo Awarów chyli o
si  w tym czasie ku upadkowi. Zniszczenie tego pa stwa (795) przynios o Frankom nowe zdobycze
terytorialne, zabezpieczy o ich przed napadami, a ogromne  upy (g ównie w szlachetnych
kruszcach) pot nie zasili y skarbiec królewski (por. I, 68, 71).
Ci kie walki przysz o toczy  Karolowi z Arabami w Hiszpanii. Mimo wyparcia ich za Pireneje
atakowali oni nieraz Akwitani , gdzie spotykali si  z poparciem miejscowych separatystów. Wobec
tego Karol zdecydowa  si  ingerowa  w wewn trzne spory arabskie, udzielaj c poparcia
zwolennikom Abbasydów w walce z omajjadzkim emirem Kordoby (por. I, 48). Ale wyprawa do
Hiszpanii w roku 778 sko czy a si  niepowodzeniem; zmuszony do odwrotu Karol straci  przy
przekraczaniu Pirenejów sw  stra  tyln , wyci  w w wozie Roncevaux przez Basków. Zgin  tam
margrabia Marchii Breto skiej Roland, a jego czyny, wzbogacone fantazj  pokole , sta y si
tematem francuskiego eposu rycerskiego  Pie ni o Rolandzie.
Karol nie zrczygnowa  jednak z my li o uzyskaniu przyczó ka w Hiszpanii; pocz wszy od 785 r., a
zw aszcza po 795 r., opanowa  poszczególne umocnione punkty za Pirenejami: Huesk  (797),
Barcelon  (801), Pampelun  (806), Tortoz  (811). W rezultacie prawie ca y teren a  po Ebro
znalaz  si  w r kach Franków. Powsta a tam Marchia Hiszpa ska, maj ca na celu obron  Galii
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przed najazdami Arabów. Karol Wielki rozci gn  pewnego rodzaju zwierzchnictwo nad pó nocno
hiszpa skim królestwem Asturii, które wspó dzia o z nim w walce z muzu manami.

62. Cesarstwo karoli skie

Zwyci skie wojny, toczone przez Karola Wielkiego w ci gu jego ca ego panowania, uczyni y ze
adc  niemal ca ego zachodniego chrze cija stwa, którego autorytet by  uznawany równie  poza

granicami (Asturia, królestwa anglosaskie). Karol bardzo szeroko pojmowa  sw  w adz , zabieraj c
os, podobniejak cesarze bizantyjscy, równie  w sprawach dogmatycznych; rol  papie a

ogranicza  do wspierania cesarza modlitwami w dziele kierowania  wiatem chrze cija skim. Karol
dokona  równie  reformy  ycia zakonnego; poddaj c  cis ej kontroli klasztory istniej ce na terenie
swego pa stwa, zmusza  je do przyjmowania i przestrzegania regu y benedykty skiej; reform  t
uzupe nia y dodatkowe przepisy, g ównie liturgiczne, opracowane przez Benedykta z Aniane i
narzuco ne wszystkim klasztorom na synodzie w Akwizgranie w 817 r. (ju  po  mierci Karola). Na
tym e synodzie przyj to regulamin  ycia wspólnego dla kleru katedralnego (regu a akwizgra ska).
Autorytetowi króla Franków w ko ciele sprzyja o trudne po enie papie y, zagro onych stale
przez magnatów rzymskich i s siednich ksi t longobardzkich. Napad na
papie a Leona III (799),jego okaleczenie i zniewa enie, raz jeszcze udowodni y,  e bez poparcia
króla Franków papie  nie jest w stanie utrzyma  si  nawet we w asnej rczydencji.
Najwy szy w chrze cija stwie charakter w adzy Karola i jej boskie pochodzenie uzasadniali jego
doradcy, zw aszcza Alkuin (por. I, 39), który wyra nie stwierdzi ,  e w chwili upadku autorytetu
papie a i cesarzy wschodniorzymskich na Karolu ci y odpowiedzialno  za losy chrze cija stwa.
Z tego grona doradców, przesi kni tego g bokim szcunkiem dla tradycji pó noantycznych, wysz a
koncepcja wznowienia w Rzymie cesarstwa dla ostatecznego umocnienia w adzy Karola nad
chrze cija stwem. Za dogodny moment do tego celu uznano detronizacj , a potem zamordowanie
w Konstantynopolu cesarza Konstantyna VI przez jego matk  Iren  (797). W adza cesarska w r ku
kobiety by a w ówczesnym  wiecie zachodnim nie do pomy lenia i nie mia a precedensu  uznano
wi c tron cesarski za wakuj cy.
Karol, pragn c by jego tytu  cesarski by  ca kowicie legalny, gotów by  podobno nawet po lubi
synobójczni . Stwarza o to mo liwo  zjednoczenia ca ego chrze cija stwa w odrodzonym
Imperium Romanum. Ale zanim pertraktacje z Bizancjum dosz y do skutku, ubieg  je papie  Leon
III. W Bo e Narodzenie roku 800 koronowa  on na cesarza zaskoczonego Karola, który przyby  do
Rzymu, aby ukara  sprawców napadu na Leona. Akt ten wywo  niezadowolenie w adcy
Franków, stwarza  bowiem pozory,  e papie  jest szafarzem godno ci cesarskiej,  e stoi wi c
ponad ni ; w dodatku wywo  d ugi zatarg z Bizancjum, gdzie by  uwa any za uzurpacj .
Wszystkie plany zjednoczenia chrze cija stwa (zreszt  nierealne) upad y. Dopiero w 812 r. za cen
rczygnacji Franków ze zdobyczy w Dalmacji i Wenecji, cesarz Micha  Rangabes zgodzi  si  uzna
Karola za równorz dnego cesarza Zachodu.
Mimo tych kompromisowych rozwi za , podkre laj cych jedno  cesarstwa
rzymskochrze cija skiego, koronacja Karola Wielkiego by a wa nym krokiem na drodze do
os abienia  czno ci mi dzy zachodnim a wschodnim  wiatem chrze cija skim. Odt d obydwie
cz ci chrze cija stwa b  si  od siebie coraz bardziej oddala .
W 813 r. wyniós  Karol swego syna Ludwika do godno ci wspó rz dcy, z tytu em augusta; sam go
koronowa , podkre laj c przez to niczale no  w adzy cesarskiej od papiestwa.
Godno  cesarska mia a scementowa  now  wi zi  kraje podlegle w adzy Franków. Wkrótce po
koronacji Karol poleci  poddanym z  sobie jako cesarzowi now  przysi  wierno ci. Mimo
jednak ca ej powagi, z jak  traktowa  Karol swe zadania glowy zachodniego chrze cija stwa, mimo
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e idealnych wzorów pa stwa szuka  w swym ulubionym dziele  w. Augustyna O pa stwie
Bo ym, a praktycznie nawi zywai do wielu wzorów bizantyjskich jego starania nie przynios y
pozytywnych rezultatów i pa stwujego brak o silniejszych wi zi,  cz cych w ca  ró norodne
kraje. W zatomizowanym gospodarczo spo ecze stwie, w znacznym stopniu ci cym ku
gospodarce naturalnej, w konglomeracie licznych ludów, mówi cych ró nymi j zykami, u których
wi  plemienna by a o wiele silniejsza ni  poczuciejakiejkolwiek szerszej wspólnoty  brakowa o
warunków do stworzenia trwa ego organizmu pa stwowego o takich rozmiarach, jak monarchia
karoli ska.

63. Ustrój polityczny i spo eczny pa stwa karoli skiego

Aparat pa stwowy pozosta  w pa stwie Karola prymitywny i nie ró ni  si  w zasadzie od
merowi skiego  tylko funkcje majordoma rozdzielono mi dzy kilku urz dników. Administracja
lokalna spoczywa a nadal w r ku grafówhrabiów; czasem kilka hrabstw  czono w wi ksze
jednostki, na których czele stali duksowie (diices, uto samiani pó niej z ksi tami). Pograniczne
okr gi, tzw. marchie, zak adane na szczególnie niespokojnych rubie ach (np. Marchia Du ska,
Breto ska, Awarska, Friulska, Hiszpa ska), podlega y margrabiom (Markgra , którzy mieli o wiele
wi ksze kompetencje w zakresie wojskowym i mogli toczy  na w asn  r  wojny pograniczne z

siaduj cymi plemionami.
Hrabiowie i margrabiowie otrzymywali jako beneficjum z tytu u wykonywania swych funkcji
cz  dóbr królewskich w u ytkowanie. W wypadku wieloletniego (cz sto do ywotniego)
sprawowania funkcji, zw aszcza kiedy graf sam pochodzi  z okr gu, którym zarz dza  i poza
benefcjum mia  tam liczne dobra w asne (tzw. alodium), zbli  si  do miejscowego
mo now adztwa i cz sto reprczentowa  raczej jego interesy ni  cesarskie. Karol próbowa  zapobiec
nadu yciom administracji lokalnej (zarówno  wieckiej, jak i ko cielnej), tworz c okr gi kontrolne,
tzw. missatica, poddane wgl dowi zaufanych i kontrolerów cesarskich (missi dominici). Obje ali
oni podlegaj cy sobie okr g, kontroluj c dzia alno  grafów i biskupów, przyjmuj c skargi i
za alenia i zbieraj c dane o nadu yciach. Mimo i  Karol dba  o obsadzanie tej funkcji lud mi
godnymi zaufania, na d sz  met  system kontroli nie zahamowa  procesu rozk adu aparatu
pa stwowego.
Nie pomog o te  wiele drobiazgowe ustawodawstwo, spisywane w kapitulariach (zwanych tak od
podzia u na rozdzia y  capita) i og aszane na placitach zjazdach urz dników. Skuteczno  tych
rozporz dze  zale a bowiem od dobrej woli urz dników.
Karoli ski system wojskowy, w którym ci gle podstawow  rol  odgrywa a ch opska piechota,
przyczynia  si  w niema ym stopniu do pogorszenia po enia ch opów. Wolni ch opi zobowi zani
byli nadal do s by pieszej z w asnym ekwipunkiem; najubo si mieli sk ada  si  po kilku na
wyposa enie jednego wojownika. Cz ste wyprawy wojenne, odbywane w porze letniej, odrywa y
wielu ch opów od pracy w czasie najpilniejszych robót polnych i rujnowa y gospodarstwa; nadto
ci y na ch opach obowi zki dostarczania podwód i kwater dla urz dników cesarskich, remont
dróg, mostów, grodów. Za czasów Karola Wielkiego upowszechni a si  te  dziesi cina, p atna na
rzecz ko cio a.
Karol z niepokojem obserwowa  upadek wolnego ch opstwa, którego szeregi przerzedza y si  coraz
bardziej wskutek zubo enia i ucisku ze strony mo nych. Upowszechni  si  w tym czasie zwyczaj
komendacji, czyli oddawania si  w opiek  mo nym, analogiczny do patrocinium z okresu schy ku
Cesarstwa Rzymskiego. Czasem takie "dobrowolne" uzale nianie si  by o wywo ane presj  ze
strony magnata, czasem ch op chcia  w ten sposób unikn  s by wojennej, czasem przez
poddanie si  jednemu panu (czy instytucji ko cielnej) zyskiwa  ochron  przed uciskiem innych
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mo nych. Zjawisko komendacji wolnych stawa o si  coraz bardziej powszechne i  adne
rozporz dzenia Karola, bior ce w opiek  ch opów, nie by y w stanie powstrzyma  tego procesu.
System beneficjalny zyskiwa  coraz wi ksze znaczenie w miar  wzrostu roli konnego rycerstwa w
armii frankijskiej.  wiadczy o tym m.in. przesuni cie dorocznych przegl dów wojskowych,
stanowi cych pozosta  wieców plemiennych, z marca na maj (campus maius), co zwi zane by o
z konieczno ci  wy ywienia koni na pastwiskach. Id c w  lady królów, równie  mo ni zaczynali
nadawa  ziemi  z obowi zkiem s by wojskowej uzale nionym od siebie ludziom, tzw. wasalom,
tworz c w ten sposób w asne orszaki rycerskie. Zalegalizowa  to do pewnego stopnia sam Karol,
czyni c panów odpowiedzialnymi za s  wojenn  ich wasali. System ten jednak kry  w sobie
niebezpiecze stwo dla w adzy królewskiej (czy cesarskiej), które da o o sobie zna  wkrótce po
mierci odnowiciela cesarstwa.

64.  ycie gospodarcze i kultura karoli ska

W  yciu gospodarczym tego okresu dominowa a wielka w asno , szybko podporz dkowuj ca
sobie resztki posiad ci wolnych ch opów. Jej d enie do samowystarczalno ci wzros o jeszcze
bardziej i znalaz o wyraz w ustawach, np. w kapitularzu Karola Wielkiego (lub Ludwika
Pobo nego), reguluj cym stosunki w dobrach monarszych (Capitulare de uillis). Poza wybrze ami
Morza  ródziemnego, gdzie w ograniczonych rozmiarach wegetowa a gospodarka towarowa (por.
I, 32), na ogromnych terenach pa stwa Karolingów znane by y tylko dwa rodzaje wymiany:

drowny handel importowanymi z Bizancjum i krajów arabskich towarami luksusowymi oraz
handel miejscowy, na targach, obejmuj cy ludno  najbli szego okr gu rolniczego, wymieniaj
swe nadwy ki.

drowni kupcy, cz sto  ydzi z krajów  ródziemnomorskich, osiadali czasem okresowo lub nawet
na sta y pobyt przy wa niejszych rczydencjach królewskich. Pod koniec panowania Karola
Wielkiego du  rol  odgrywa  Akwizgran, który sta  si  ulubionym miejscem pobytu cesarza.
Pewne o ywienie handlu wyst pi o równie  na Renie; stanowi  on doskona  drog  wodn , któr
na pó noc transportowano wino i nadre skie wyroby metalowe (bro ), a z pó nocy Fryzowie
przywozili sukno (por. I, 33).
Czasy Karola Wielkiego  to okres pierwszego od upadku zachodniego cesarstwa, skromnego co
prawda, rozkwitu kultury zachodnioeuropejskiej. Niema  zas ug  mia  tutaj sam Karol,
przeprowadzaj c jako zwierzchnik ko cio a  gruntown  reform  szkolnictwa ko cielnego,
narzucaj c duchowie stwu nawrót do klasycznej  aciny j zyka, który by  ju  niczrozumia y
zarówno w ród ludno ci roma skiej, jak i w ród duchowie stwa. Nicznajomo  klasycznej  aciny
uniemo liwia a duchowie stwu korzystanie z tekstów Pisma  w., nie mówi c ju  o dzie ach
teologicznych.
Reforma by a dzie em mnichów sprowadzonych przez Karola z Anglii i Irlandii. Zbli a ona elit
ówczesnego duchowie stwa do klasycznej i pó noantycznej literatury  aci skiej, ale równocze nie
przerwa a wi zy mi dzy  acin  a dialektami roma skimi, czyni c z niej j zyk martwy i
niczrozumia y dla ludno ci dawnych rzymskich prowincji.
Reforma mia a przede wszystkim cele dydaktyczne; towarzyszy o jej usystematyzowanie
nauczania (na dwu stopniach  tzw. triuium i quadrivium* oraz wielka akcja przepisywania ksi g,
zarówno z zakresu literatury ko cielnej, jak i  wieckiej. Ta ostatnia poci gn a za sob  reform
pisma: nieczyteln  kursyw  zast piono pi kn  minusku  karoli sk , której zawdzi czamy
dzisiejszy kszta t liter alfabetu  aci skiego. Dalszym rezultatem by o o ywienie  ycia
intelektualnego, skupiaj cego si  w niektórych klasztorach, ale g ównie na dworze Karola i w
zwi zanej z nim dworskiej szkole. Z pewn  przesad  okre lano w nauce ten pr d jako "odrodzenie
karoli skie". G ówn  rol  odegra  tu Anglik Alkuin, doradca Karola w sprawach o wiaty i nauki,
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ale wp ywaj cy równie  na polityk  cesarza. Poeci Angilbert i Teodulf, gramatyk Piotr z Pizy,
kronikarz longobardzki Pawe  Diakon oraz m odszy od nich a najs awniejszy, biograf Karola
Einhard  to g ówne figury karoli skiego Parnasu, autorzy wierszy i prozy na laduj cej klasyczn
literatur aci sk , a jednocze nie entuzja ci "odrodzenia z otego Rzymu", propagatorzy o wiaty i
wierni pomocnicy w dziele Karola.
Blasku dodawa o "odrodzeniu karoli skiemu" o ywienie w dziedzinie sztuki. Architektura
ówczesna nawi zywa a do wzorów pó norzymskich i bizantyjskich (np. kaplica pa acowa w
Akwizgranie, wzorowana na rawe skim ko ciele  w. Witalisa), d c jednak tak e do nowych
rozwi za  (np. nie zachowany ko ció  klasztorny w Centula, dzi  St. Riquier); zdobnictwo wraca o
do kompozycji figuralnych, wyra nie na laduj c bizantyjskie mozaiki i freski. Niewiele dochowa o
si  zabytków sztuki tego okresu (np. malarstwo znamy g ównie w postaci miniatur), wydaje si
jednak niew tpliwe,  e stanowi a ona wst p do okresu roma skiego.

65. Rozk ad pa stwa karoli skiego

Pot na osobowo  Karola Wielkiego i jego niespo yta energia odgrywa y niema  rol  w
utrzymywaniu ca ci jego wielkiego pa stwa. Okaza o si  to wyra nie z chwil , gdy zabrak o
autorytetu cesarza. Poniewa  starsi synowie zmarli przed ojcem, w chwili  mierci Karola (814) tron
cesarski odziedziczy  najm odszy  Ludwik, zwany pó niej Pobo nym. Oddany dewocji i
ca kowicie ulegaj cy wp ywom kleru, nie zdo  on utrzyma  nadrz dnego stanowiska w stosunku
do papie a, przyjmuj c powtórnie koron  cesarsk  (816) z jego r k i zobowi zuj c si  nie
interweniowa  w sprawy Pa stwa Ko cielnego i w elekcj  nowego papie a.
Opozycja mo nych, która teraz dosz a do glosu, znalaz a oparcie w synach Ludwika, którym ju  w
817 r. wyznaczy  udzielne królestwa. Kiedy pod wp ywem swej drugiej  ony Judyty (z mo nego
bawarskiego rodu Welfów) Ludwik chcia  zmieni  dzielnice synów na korzy  nowo narodzonego
syna Karola (pó niej zwanego Lysym), wybuch  bunt starszych synów, popartych przez wi kszo
mo now adztwa. Opuszczony Ludwik zosta  w 833 r. zmuszony do publicznego wyznania swej
winy, do pokuty i abdykacji. Wprawdzie w rok pó niej odzyska  w adz , ale autorytet cesarski
zosta  poni ony w sposób trwa y.

mier  Ludwika Pobo nego w 840 r. spowodowa a now  walk  mi dzy jego nast pc  na tronie
cesarskim, Lotarem I a m odszymi synami zmarlego cesarza Ludwikiem i Karolem. Pokonany w
842 r. pod Fontenoy, Lotar musia  si  zgodzi  w ukladzie w Verdun (843) na podzia  karoli skiego
dziedzictwa, przy czym formalnie podzia  ten utrzymywa  zwirzchni charakter w adzy cesarskiej
nad innymi "królami Franków".
Lotar otrzyma  Itali  oraz wyd ony pas ziemi od Morza Pó nocnego do  ródziemnego,
obejmuj cy wchodni  cz  Niderlandów, tereny nad dolnym i  rodkowym Renem oraz Burgundi
i Prowansj , z Akwizgranem, rczydencj  Karolingów. Cz  ta stanowi a konglomerat ziem o
ró norodnym charakterze geograficznym i narodowo ciowym. Natomiast oddzielone od siebie
królestwem Lotara posiad ci Ludwika lobejmuj ce tereny pó niejszych Niemiec) oraz Karola

ysego (tereny pó niejszej Francji) dzi ki znacznej jednolito ci etnicznej mog y si  sta  w
przysz ci zacz tkami pa stw narodowych. Znalaz o toju  wyraz w tzw. przysi dze strasburskiej
(842),jak  sprzymierzeni ze sob  Ludwik i Karol sk adali wzajemnie swym wojskom: Karol,
przysi gaj c wierno  germa skim wojskom Ludwika, sk ada  przyrzeczenie w j zyku
niemieckim; Ludwik natomiast przysi ga  wojskom Karola w j zyku roma skim, z którego
rozwin  si  nast pnie j zyk francuski.
Podczas gdy królestwa Karola i Ludwika stanowi y stosunkowo jednolite etnicznie obszary, to
sztuczny twór, jakim by o dziedzictwo Lotara, musia  si  rozpa  po jego  mierci 855). Najstarszy
jego syn, Ludwik II, obj  W ochy i w adz  cesarsk , pozbawion  ju  jakiegokolwiek wp ywu na
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pó noc od Alp, najm odszy, Karol  Prowansj  i Burgundi , wreszcie  redni, Lotar II, reszt
dziedzictwa, które uzyska o od niego zbiorow  nazw  Lotaryngii (Lotharii regnum). Po  mierci
Lotara II w 869 r. wybuch a walka o spadek po nim mi dzy królestwami: wschodniofrankijskim
(Niemcami) i zachodniofrankijskim (Francj ). Mimo przej ciowego zwyci stwa Niemiec (uk ad w
Ribemont  880) rywalizacja obu pa stw o te tereny przeci gn a si  na d ugie stulecia, si gaj c XX
w. (problem Alzacji i Lotaryngii).
Po  mierci Ludwika II (875) i starszych wnuków Karola  ysego (884) jeden z synów Ludwika
Niemieckiego, Karol III, zwany Grubym, zdo  jeszcze raz skupi  pod swym ber em wszystkie
królestwa karoli skie. Ale zmiany, jakie nast pi y od czasów Karola Wielkiego, by y ju
nieodwracalne. Tendencje od rodkowe by y o wiele silniejsze od wspólnych tradycji;
mo now adztwo, d ce do uj cia w swe r ce mo liwie zwartych posiad ci i urz dów na jednym
terenie kierowa o si  partykularnymi interesami. W adza panuj cego, który coraz bardziej traci
wp yw na mianowanie urz dów lokalnych, staj cych si  z do ywotnich  dziedzicznymi, ca kowicie
zale a od poparcia mo nych; d ugoletnie walki w  onie dynastii zrujnowa y system administracji i
kontroli, zostawiaj c pole dzia ania dla przemocy i uzurpacji. Pa stwa frankijskie, sk ócone ze
sob , sta y otworem dla zewn trznych naje ców, tote  druga po owa IX w. by a okresem coraz
bardziej niszc cych najazdów: Normanów od pó nocy i zachodu, Arabów od po udnia, W grów i

owian od wschodu. Ka da z cz ci imperium, nara ona na najazdy innych nieprzyjació ,
niech tnie spieszy a z pomoc  pozosta ym  pog bia o to jeszcze bardziej wzajemn  obco  i
sprzeczno  interesów. Tote  kiedy nieudolne rz dy Karola Grubego spowodowa y jego
detronizacj  (887), w poszczególnych cz ciach cesarstwa pojawili si  znowu niczale ni w adcy: w
Niemczech obrano królem karoli skiego bastarda Arnulfa, we Francji  pochodz cego z
mo now adczego rodu Odona, hrabiego Pary a. Ród ten przez prawie sto lat rywalizowa  jeszcze o
tron z Karolingami, a  w 987 r. wnuk brata Odona Roberta I, Hugo Kapet, pozbawi  ostatecznie
tronu potomków Karola Wielkiego we Francji. W Niemczech Karolingowie wyga li w 911 r. i na
tron powo ano równie  tamtejszych mo now adców. We W oszech ju  w roku 887 obj  tron
cz owiek spoza dynastii Berengar I, margrabia Friulu, w Górnej Burgundii  przedstawiciel rodu
Welfów Rudolf, którego potomkowie rozci gn li w adz  (933) na Burgundi  Przedjurajsk
(Arelat). Walki o tron, brak stabilizacji politycznej, decentralizacja, charakteryzowa y stosunki we
wszystkich tych pa stwach.
A jednak, mimo i  monarchia karoli ska by a krótkotrwa a, trudno j  nazwa  efemeryd . Zosta o
po niej poczucie jedno ci kultury ludów zachodnioeuropejskich, poczucie wspólnoty nie tylko
religijnej (w  onie ko cio a zachodniego), ale g biej si gaj cej wspólnoty ustrojowej, opartej na
podobie stwie struktury gospodarczej i na zadzierzgni tych pod ber em Karola Wielkiego wi zach,
które okaza y si , mimo swej s abo ci, trwa e.

POCZ TKI LUDÓW S OWIA SKICH. AWAROWIE I W GRZY

66. S owianie w staro ytno ci

Jako aktorzy dramatu dziejowego, rozgrywaj cego si  na widowni europejskiej, pojawili si
owianie stosunkowo pó no. Nie ulega jednak w tpliwo ci,  e musieli tkwi  w Europie co

najmniej ju  od tysi clecia i to nie tylko jako widzowie. Wiadomo ci o S owianach, jakie dociera y
nad Morze  ródziemne poprzez oddzielaj ce je od rzymskich granic ludy barbarzy skie, by y
niczwykle sk pe. Wszystko jednak, co wiemy o nich zarówno z urywkowych wzmianek pisanych,
jak i ze znacznie bogatszych  róde  archeologicznych, pozwala przyj ,  e poziomem cywilizacji i
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organizacj  spo eczn  niewiele ust powali swym najbli szym s siadom  Germanom i  e, podobnie
jak oni, ju  u progu naszej ery tworzyli wi ksze i mniejsze organizacje i zwi zki plemienne.
Zagadnienie tzw. praojczyzny S owian i pytanie, jakie tereny nale y do nich w staro ytno ci, s
od dawna przedmiotem dyskusji naukowej, do której niema o zamieszania wprowadzi y kataklizmy
polityczne naszego stulecia i doszukiwanie si  w przesz ci argumentów historycznych dla
aktualnej polityki. Nauka historyczna drugiej po owy XX w. z wolna dochodzi do wspólnych
pogl dów w tych dra liwych do niedawna sprawach.
Zwarty obszar osadnictwa s owia skiego w pierwszych wiekach naszej ery obejmowa  tereny
po one nad Wis  i na wschód od niej a  po Dniepr. Na zachód od tych terenów istnia y rozleg e
obszary, gdzie mieszka y obok siebie plemiona s owia skie, germa skie, a nawet celtyckie, do
cz sto zreszt   zgodnie z poziomem ówczesnej gospodarki  zmieniaj c miejsce pobytu. Plemiona te
tworzy y ró ne, niezbyt jeszcze trwa e koalicje i zwi zki (np. zwi zek Lugiów w I w.), w których
wspó dzia y ró ne elementy etniczne. Wewn trz plemion nast powa o zró nicowanie spo eczne,
widoczne cho by w wyposa eniach ówczesnych grobów: obok grobów ubogich pojawiaj  si
groby zaopatrzone w bro , ceramik , ozdoby, pieni dze, przedmioty zbytku importowane z
terenów Cesarstwa Rzymskiego, jednym s owem groby mo nych, niekiedy zwane przez
archeologów grobami ksi cymi. Musia a si  wi c w tych czasach wytwarza  w poszczególnych
plemionach grupa kierownicza, wyró niaj ca si  bogactwem pochodz cym z  upów wojennych,
mo e rozporz dzaj ca niewolnikami. Grupa ta, otaczaj ca osob  wybieralnego wodza plemienia,
ksi cia, wybija a si  ponad ogó  wspó plemie ców, który jednak o sprawach najwa niejszych
decydowa  na wiecu. Jeszcze w VI w. obserwator bizantyjski pisa  o "demokracji" s owia skiej.

67. Pierwsze w drówki ludów s owia skich

Kiedy Goci i towarzysz cy im Gepidowie przenie li si  nad Morze Czarne, kiedy Wandalowie,
Burgundowie i Rugiowie wynie li si  na zachód i po udnie, S owianie opanowywali kolejno
opuszczone przez nich tereny, przenikaj c coraz bardziej na zachód. Wschodni ich pobratymcy,
zwani w cesarstwie Antami, weszli w sk ad zwi zku plemiennego, zorganizowanego w IV w. przez
króla Gotów Hermanaryka (por. I, 10), a po rozpadzie tego zwi zku utworzyli w asny, obejmuj cy
znaczne obszary dzisiejszej Ukrainy. Na jego czele stan  wódz imieniem Boz, przez gockiego
kronikarza tytu owany "królem". Królestwo Boza by o nietrwa e: zosta  on rozbity przez króla
Ostrogotów Winitara i ukrzy owany wraz z synami i licznymi mo nymi.
Wypadki V w.  pojawienie si  Hunów, prze amanie granic rzymskich i odp yni cie znacznej cz ci
Germanów na zachód i pó udnie  wywar y ogromny wp yw na dalsz  ekspansj  S owian. Etapy jej
nie s  znane, ale najwi ksze jej nasilenie przypada na wiek VI. S owianie docieraj  na zachodzie
do  aby i So awy, przekraczaj c nast pnie te rzeki na wielu odcinkach; na po udniu opanowuj
Kotlin  Czesk  i docieraj  do Alp, wreszcie nad dolnym Dunajem zaczynaj  szturmowa  granice
Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Ju  Justynian musia  zdobywa  si  na du e wysi ki, w celu
obrony Mczji przed S owianami, którzy jak chc  kronikarze bizantyjscy  wyró niali si  spo ród
innych barbarzy ców okrucie stweni. Wielki szturm S owian na granice cesarstwa rozpocz  si
dopiero po  mierci Justyniana.
Etapy i kierunki w drówek S owian nie s  jeszcze nale ycie wyja nione. Przyjmuje si ,  e ju  w
pierwszych wiekach naszej ery wytworzy  si  podzia  S owian na zachodnich i wschodnich.
Zachodni (skupieni na obszarze Polski) opanowali tereny po  ab  i So aw  oraz Czechy, natomiast
ekspansja ba ka ska  ( o tym  wiadcz  zwi zki j zykowe S owian po udniowych i wschodnich)
mia a by  dzie em wschodniego od amu S owia szczyzny, tzw. Antów. Ostatnio jednak zwraca si
uwag  na udzia  w ekspansji ba ka skiej równie  przybyszów z zachodniej S owia szczyzny.
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68. Awarowie

Tak jak Hunowie odegrali ogromn  rol  w w drówkach ludów germa skich, zmuszaj c je do
parcia w granice Cesarstwa Rzymskiego, tak w VI w. oddzia ali na S owian nowi przybysze ze
wschodu, Awarowie, lud tureckoa tajski,  yj cy niegdy  w stepach wschodnioazjatyckich i znany u
Chi czyków pod nazw uan uan (por. I, 51). W VI w. zaw adn  on ogromnymi obszarami od
gór Tienszan na zachodzie a  do grzbietu Chingan i wielkiego muru chi skiego na wschodzie. Na
tym terenie powsta  zwi zek plemienny, a potem pa stwo, którego w adca nosi  tytu  chagana.
Pa stwo to, zagra aj ce przez d ugi czas Chinom, zosta o rozbite w 552 r. przez Turków a tajskich,
którzy zaw adn li w ci gu trzech lat wszystkimi jego posiad ciami.
Cz  Awarów (obliczona na ok. 130 tys. ludzi) wyw drowa a na zachód, by pojawi  si  nad
Morzem Kaspijskim; stamt d podejmowali oni wyprawy przeciw s siednim ludom osiad ym i
koczowniczym, atakuj c mi dzy innymi s owia skich Antów, a nawet wyprawiaj c si  nad  ab
przeciw Frankom. W  lad za nimi post powali Turcy, co wzmaga o parcie Awarów na zachód.
Jako sprzymierze cy cesarza Justyniana Awarowie zostali  ci gni ci nad dolny Dunaj, gdzie mieli
by  u yci do walki z germa skim pa stwem Gepidów. Na czele Awarów sta  s ynny z m stwa,
przebieg ci i okrucie stwa chagan Bajan, który postawi  sobie za cel znalczienie nowych sta ych
siedzib dla swego ludu. W 567 r. mieszkaj cy w Panonii Longobardowie weszli z nim w
przymierze przeciw Gepidom: ci ostatni ponie li druzgoc  kl sk  i zostali doszcz tnie wyt pieni
lub rozproszeni. Terytorium Gepidów rozdzielili mi dzy siebie Longobardowie i Awarowie, którzy
w ten sposób zaj li stepy dzisiejszych W gier mi dzy Cis  a Dunajem. Nie zadowoli o to Awarów;
pod ich naciskiem w 568 r. Longobardowie opu cili Panoni  i ruszyli w sw  brzemienn  w
donios e skutki wypraw  do Italii (por. I,19l, Awarowie za  zaw adn li ich siedzibami.
Dotychczasowi sprzymierze cy stali si  jednak niczmiernie niebezpiecznymi s siadami dla
Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Pod koniec wieku VI Konstantynopol   pod nieustann  gro
szturmu Awarów (por. I, 26), tym bardziej budz cych obawy,  e weszli oni w pewien rodzaj
symbiozy z ludami s owia skimi, wspó dzia aj cymi w atakach na Imperium. Cz  ludów

owia skich zosta a przez Awarów ujarzmiona, zmuszona do rozlicznych danin i powinno ci,
mi dzy innymi za  do wypraw wojennych; inni S owianie dobrowolnie wchodzili w sojusz z
naje cami, by wzi  udzia  w ich wyprawach  upie czych na cesarstwo. S owianie dostarczali
Awarom pieszych wojowników, których im zwykle brakowa o, budowali te  mosty dla armii
chagana i odgrywali wa  rol  przy obleganiu miast.

69. Opanowanie Pó wyspu Ba ka skiego przez S owian

W 582 r. Awarowie zdobyli Sirmium, star  twierdz  rzymsk , broni  granicy Dunaju; S owianie
przenikaj cy ju  dawniej na po udnie od tej rzeki, uderzyli obecnie pot  fal , docieraj c do
Grecji i Tracji. W adze bizantyjskie, zagro one jednocze nie od strony Persji, nie potrafi y
powstrzyma  tego zalewu. Masy S owian opanowywa y ziemie Mczji i wschodniego Illyricum, a
tak e Macedonii i pó nocnej Grecji; cz  ich dotar a nawet na Peloponcz, a pewne grupy osiedli y
si  w Azji Mniejszej. S owianie nie szukali tylko  upów, ale d yli do zdobycia nowych sta ych
siedzib; poniewa  nie stworzyli dotychczas bardziej zwartej organizacji, osiedlali si  niewielkimi
grupami pokrewnych rodów. Powstawa y w ten sposób niewielkie jednostki terytorialne, zwane
okolinami lub  upami; gdzieniegdzie  upy  czy y si  w szersze organizacje plemienne, na ogó
jednak udawa o si  cesarzom i administracji bizantyjskiej, po przezwyci eniu pierwszego
pop ochu, narzuci  S owianom swe zwierzchnictwo i kontrol .
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Ekspansji s owia skoawarskiej, zagra aj cej samej stolicy cesarstwa, po  chwilowo kres
cesarz Maurycy, który w 591 r. zawar  pokój z Persj  i przerzuci  wszystkie swe si y na Ba kany.
W kilku kampaniach zada  szereg dotkliwych kl sk Awarom i S owianom (zw aszcza w roku 600
pod Viminatium i nad Cis ) i przywróci  w adz  Bizancjum na utraconych terenach. Ale bunt armii
i powstanie plebsu Konstantynopola, zako czone zamordowaniem cesarza (602) zada y imperium
decyduj cy cios.
W okresie zamieszek po tym fakcie, kiedy Bizancjum osaczone przez Persów i Awarów
rozpaczliwie walczy o o swe istnienie, ekspansja s owia ska przybra a na sile i obj a nowe tereny,
docieraj c do Dalmacji i wybrze y Adriatyku. Ju  w 602 r. I S owianie i Awarowie wpadli do
Istrii, a oko o roku 61214 zdobyli i zburzyli szereg miast na wybrze u Adriatyku, na czele ze
stolic  rzymskiej Dalmacji  Salon . Cesarz Herakliusz, skupiaj cy wszystkie si y do walki z
Persami (por. I, 27), okupi  si  Awarom i pozostawi  zachodnie prowincje w asnemu losowi. Ale
jego ugodowo  wobec Awarów rozzuchwali a ich jeszcze bardziej: w 626 r. zaatakowali od l du i
morza Konstantynopol i z trudem zostali odparci od murów stolicy.
W tym okresie dosz o do prawie ca kowitej likwidacji w adzy bizantyjskiej w Dalmacji. Tylko
nieliczne o rodki (Trogir, Zadar) obroni y si  przed S owianami; niedobitki rzymskiej ludno ci
schroni y si  w murach dawnego pa acu Dioklecjana w Aspalathos, daj c w ten sposób pocz tek
nowemu o rodkowi  Splitowi (Spalatol; uciekinierzy z Epidauru za yli na niedost pnym
pó wyspie Raguz  (pó niej zwan  przez S owian Dubrownikiem). Cz  ludno ci przedosta a si
do Italii. Gorszy by  los zromanizowanej ludno ci w centrum pó wyspu: znaczna jej cz  wycofa a
si  w góry i przesz a na pasterskokoczowniczy tryb  ycia: z tych to stosunkowo licznych grup
ludno ci roma skiej, które pó niej osiedli y si  w wi kszo ci na terenach na pó noc od Dunaju,
wywodzi si  naród rumu ski. Inne grupy roma skie istnia y w dalszym ci gu obok
niczromanizowanych Ilirów (pó niejsi Alba czycy) na terenach ba ka skich i resztki ich
przetrwa y do dzi  w Albanii i Jugos awii.

70. Ustrój spo eczny i polityczny S owian

owianie byli rolnikami i na opanowanych terenach szukali przede wszystkim ziemi uprawnej.
nie po ow  pierwszego tysi clecia n.e. uwa a si  za okres przej cia wi kszo ci S owian do

rolnictwa ornego. Ustrój ich, zasadniczo odpowiadaj cy stadium demokracji wojennej, by
zró nicowany. Du  rol  odgrywa a wci  organizacja rodowa, ale coraz wyra niej, wskutek
zmieszania ró nych rodów w zam cie w drówek, zacz aj  zast powa  terytorialna organizacja

siedzka, zwana u S owian okolin ,  up  lub opolem. Organizacja ta skupia a ca e  ycie spo eczne
swych cz onków: dzieli a ziemi , sprawowa a nadzór nad jej upraw , rozstrzyga a spory cz'onków,
organizowa a obron  przed wrogiem, wreszcie reprczentowa a wspólne interesy na zewn trz przez
swych przedstawicieli.
Podstawow  jednostk  polityczn  by o plemi , stanowi ce zwi zek kilkunastu lub kilkudziesi ciu
opoli, oparty na wspólnym pochodzeniu, wspólnym terytorium i wspólnych interesach wobec
plemion s siedzkich. Organizacje plemienne istnia y u S owian ju  przed w drówkami; w trakcie
ich jednak uleg y rozbiciu wskutek obrania ró nych kierunków migracji przez cz onków tego
samego plemienia. Tak mianowicie niektórzy uczeni t umacz  wyst powanie tych samych nazw
plemiennych na odleg ych od siebie terenach, np. Obodrzyców nad Ba tykiem i nad  rednim
Dunajem, Dulebów na Wo yniu i w Czechach, Chorwatów w Czechach i na Podkarpaciu  a potem i
nad Adriatykiem itp.
Decyzje o polityce plemienia zapada y na wiecu wszystkich m czyzn zdolnych do noszenia broni,
wiec wybiera  te  w adze plemienne, a zw aszcza ksi cia (knczia, ksi dza), wodza, s dziego i
kap ana w jednej osobie. Nie ulega jednak w tpliwo ci,  e w okresie w drówek ludów daleko ju
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cho  nie wsz dzie w tym samym stopniu post pi o zró nicowanie spo eczne w ród S owian;
skupiaj ca si  wokó  ksi cia grupa mo nych odgrywa a ju  rol  decyduj  i narzuca a sw  wol
wiecowi. Ksi ta d yli do utrzyrnania w adzy we w asnej rodzinie; cz sto te  formowali wokó
siebie orszak zbrojny  zacz tek dru yny.
Religia S owian by a nieskomplikowana. Czcili si y przyrody, a zw aszcza s ce, ziemi  i ksi yc,
oraz niezliczone dobre i z e duchy, zaludniaj ce lasy, pola, góry i rzeki; w ród nich poczesne
miejsce zajmowa y duchy przodków. Ze wzrostem spoisto ci plemion pojawi y si  ich bóstwa
opieku cze, którym oddawano szczególn  cze . Siowianie nie posiadali w tym czasie  wi ty , a
cze  bóstwom oddawano zazwyczaj w  wi tych gajach lub na uroczyskach. Ofiary (rzadko
krwawe, cz ciej w p odach rolnych) sk adali ojcowie rodzin i starszyzna plemienna, z ksi ciem na
czele; nie istnieli jeszcze odr bni kap ani. Pó niejszy rozwój poga stwa s owia skiego, rozbudowa
jego panteonu, pojawienie si wi ty , pos gów bóstw, stanu kap skiego znanych zw aszcza z
pó nocnozachodniej S owia szczyzny XXII w.  to ju  skutki na ladownictwa kultu i organizacji
chrze cija stwa, z którym S owianie zacz li si  styka  od V w.
W wieku VIIVIII ekspansja s owia ska osi gn a swe apogeum. S owianie zachodni,
przekroczywszy So aw  i Czeski Las, pojawili si  nad Fuld  i Menem. Na po udniowym zachodzie
przekroczyli Alpy, zasiedlaj c Karynti , dolin  Soczy i Istri . Na po udniu obsadzili wybrze a
Adriatyku, a nawet cz  wysp, omin li Albani , ale osiedli w Macedonii, cz ciowo w Tessalii i
na Peloponczie. Na po udniowym wschodzie, w Tracji, si gn li niemal pod Konstantynopol, który
nazwali Carogrodem. Na wschodzie zajmowali dorzecze Dniepru, zostawiaj c jednak wybrze a
Morza Czarnego koczownikom; d c ku pó nocy, spychali ku Ba tykowi plemiona fi skie i
ba tyjskie.

71. Zrzucenie jarzma awarskiego. Pa stwo Samona

Wzajemny stosunek S owian i Awarów w tych czasach by  niejasny zarówno dla ówczesnych
kronikarzy, jak dla pó niejszych historyków. Niektóre plemiona s owia skie, zw aszcza
zasiedlaj ce tereny Panonii i pobliskich Moraw, znajduj ce si  w bezpo rednim zasi gu w adzy
koczowników, cierpia y srogie jarzmo, o czym wspomnienia zachowa y si  w tradvcji s owia skiej.
"Obr" (Awar), "Obrzyn" sta  si  gro nym "olbrzymem" nawet w polskim j zyku. Dalej
mieszkaj ce plemiona obci one by y tylko trybutem i obowi zkiem pomocy wojskowej; wreszcie
jeszcze dalsze pozostawa y z Awarami w lu nych sojuszach i wspó dzia y z nimi tylko wtedy,
gdy to odpowiada o ich interesom.
Przez dwa i pó  wieku najazdy awarskie dawaty si  we znaki krajom Europy Zachodniej i
Po udniowej. Ale pot ga awarska zacz a si  za amywa  ju  w VII w. Oko o 623 r. wybuch o
powstanie ujarzmionych S owian, zapewne podsycane z jednej strony przez Bizancjum, z drugiej
przez Franków. Na czele powstania stan  niejaki Samo, wed ug frankijskiego Fredegara (jedynego
naszego informatora o tych wydarzeniach) kupiec frankijski. Zdo  on pokona  Awarów i
stworzy  organizacj  pa stwow , która nie tylko przetrwa a co najmniej do  mierci za yciela (ok.
658 wed ug Fredegara), ale by a tak e zdolna stawi  opór Frankom i w 631 r. zada  kl sk  pod
Wogastizburgiem (gród o nieustalonym po eniu) samemu królowi Dagobertowi I.
Fakt, i  Fredegar nie okre li  miejsca po enia "pa stwa" Samona, sta  si  przyczyn  sporów na
ten temat w ród historyków. Ostatnio przewa a pogl d,  e o rodek tego pa stwa czy zwi zku
plemiennego (bo co dojego struktury rozbie no ci zda  s jeszcze wi ksze) znajdowa  si  na
Morawach i pó niejsze Pa stwo Wielkomorawskie jest jego kontynuacj . W okresie najwi kszej
pot gi Samona w adzy jego podlega y Czechy, a tak e ksi  Serbów po abskich Derwan uznawa
jego zwierzchnictwo. Mo na przypuszcza ,  e w zakres wp ywów Samona wchodzi a przynajmniej
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cz  Panonii; lu niejszy sojusz  czy  go z Korutanami, przodkami S owe ców, którzy w tym
czasie utworzyli w Karyntii w asne ksi stwo na czele z Wallukiem.
O dalszych losach pa stwa Samona nic nie wiemy. Zapewne rozpad o si  ono ze  mierci  twórcy,
jak tyle innych efemerycznych tworów wczesnego  redniowiecza, ale j dro jego na Morawach
istnia o prawdopodobnie nadal, mo e nawet pod w adz  synów Samona, których natura podobno
mu nie posk pi a. Powstanie tego pa stwa zachwia o pot  Awarów, którzy  zagro eni wkrótce
tak e i od wschodu przez Bufgarów  nie odzyskaliju  dawnej sify.
Ostateczny cios zada a im ekspansja Franków. Karol Wielki, chc c po  kres najazdom
awarskim na po udniowe Niemcy, przedsi wzi  w 791 i 795 r. dwie wielkie wyprawy na Awarów,
w których rozbi  ich doszcz tnie, zdoby  siedzib  chagana, a resztki Awarów uzale ni  od siebie.

owianie doko czyli jego dzie a tak gruntownie,  e uciekaj cy przed nimi Awarowie b agali
cesarza o udzielenie im schronienia na odleg ych od S owian terenach.
Nied ugo potem s uch o Awarach w Panonii zagin : ci, co nie zgin li, zostali wch oni ci przez
ludno  s owia sk  lub zleli si  z Bu garami, którzy opanowali wschodni  cz  ich terytorium, po
Cis . Nieliczni dotrwali do przybycia Madziarów i weszli w sk ad narodu w gierskiego.

72. Bu garzy i ich pierwsze carstwo

Bu garzy pierwotni byli równie  ludem tureckim, który w V w. znalaz  si  nad Morzem
Kaspijskim. Cz  ich skierowa a si  wówczas nad  redni  Wo , gdzie za a do  silny chanat
ze stolic  w mie cie Bulgar, kwitn cy a  do zniszczenia przez Tatarów w XIII w. Potomkami ich s
Czuwasze,  yj cy tam do dnia dzisiejszego.
Inna grupa koczowa a nad Morzem Czarnym od V do VII w., wch aniaj c w swe szeregi niedobitki
Hunów. Chanowie bu garscy szczycili si  nawet pochodzeniem od Attyli. Bu garzy odgrywali
yw  rol  w polityce bizantyjskiej, to jako napastnicy, to jako sprzymierze cy w walce z Awarami

i S owianami.
Kiedy S owianie opanowali ju  Mczj , a nawet stworzyli w niej zwi zek siedmiu plemion, w 679 r.
wkroczy  tam chan Bu garów Asparuch, by pokonawszy ich, za  now , tureckos owia sk
organizacj  pa stwow . Odniesione w 681 r. zwyci stwo nad Bizantyjczykami zabezpieczy o
wladz  Asparucha i jego nast pców na  wie o zdobytym terytorium, które wkrótce otrzyma o
nazw  Bu garii. M ode pa stwo szybko wzmocni o si  tak,  e chan Terwel móg  ju  interweniowa
w walki o tron bizantyjski,  ci gaj c okup od popieranych przez siebie pretendentów (por. I, 26).
Nieliczni naje cy w krótkim czasie (do X w.) zostali wch oni ci przez miejscow  s owia sk
ludno , której narzucili sw  nazw  (Bu garami zwano odt d po udniowowschodni  ga  S owian
ba ka skich) i organizacj . Po okresie upadku i kl sk w drugiej po owie VIII w. ekspansj
zewn trzn  podj a na nowo dynastia chanów, za ona w 803 r. przez Kruma. Opieraj c si  na
klasie mo nych, którzy zaw adn li ziemi , tzw. boliarach (pó niej bojarach), Krum zacz  tworzy
siln  organizacj  pa stwow , wzorowan  na bizantyjskiej. W 809 r. zdoby  miasto bizantyjskie
Sardyk  (dzisiejsz  Sofi ), a w dwa lata pó niej zniszczy  pod Wirbic  pot  armi  cesarsk .
Cesarz Nikefor I poleg , a jego czaszka s a zwyci zcy jako puchar. Nast pca Kruma, Omortag,
rozszerzy  sw  w adz  na Macedoni  i Serbi , a ponadto opanowa  tereny rozbitego pa stwa
Awarów a  po Cis . Z dawnej stolicy chanów  Pliski przeniós  Omortag sw  siedzib  do Pres awia,
który sta  si  nie tylko rczydencj , ale znacznym o rodkiem handlu i rzemios a.
Bu garzy przejmowali wiele elementów organizacji i kultury z Bizancjum, a kontakty owe
uwie czy  chan Borys oficjalnym przyj ciem w 864 r. chrze cija stwa, które zreszt ju  wcze niej
szerzy o si  w ród bu garskich S owian. Cesarze bizantyjscy d yli do wyzyskania ko cielnej
zale no ci Bu garii od Konstantynopola, by podda  kontroli politycznej cesarstwa. Starania
Borysa o usamodzielnienie ko cielne Bu garii przez poszukiwanie kontaktu z papiestwem,
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pozostaj cym wówczas w konflikcie z Konstantynopolem, nie da y trwa ych rezultatów. Nast pcy
jego przyj li natomiast wygnanych z Pa stwa Wielkomorawskiego uczniów Metodego (por. I, 75),
którzy obj li kierownicze stanowiska w usamodzielniaj cym si  ko ciele bu garskim i przyczynili
si  do szybkiego rozwoju kultury, s owia skiej z j zyka, pozostaj cej jednak pod przemo nym
wp ywem Bizancjum. G ównym o rodkiem tej kultury sta a si  macedo ska Ochryda, gdzie
dzia ali  w. Klemens i  w. Naum, gdzie powsta  nowy alfabet s owia ski, tzw. cyrylica, za pomoc
której przek adano na j zyk s owia ski greck  literatur  teologiczn , liturgiczn  i teksty praw.
Powsta y tak e oryginalne utwory hagiograficzne oraz pe na dumy apologia obrz dku

owia skiego (pióra mnicha Chrabra).
Rozkwit pa stwa starobu garskiego nast pi  za panowania Symeona (893927), którego w adza po
zwyci skich wojnach z Bizancjum rozci gn a si  na tereny Serbii, Macedonii, Epiru i wi kszo ci
Tracji. Mimo kl ski w walce z W grami, którzy pozbawili Bu garów ziem na pó noc od Dunaju,
Symeon, przybrawszy tytu  "cara (tj. cesarza) Bu garów i Greków" obleg  w 919 r. Konstantynopol
i tym razem Bu garzy zostali odparci dzi ki energii uzurpatora Romana Lakapenosa.

ode pa stwo z trudem jednak znosi o ci ar d ugoletnich wojen z Bizancjum. Spoczywa  on na
ch opach, których sytuacja by a coraz ci sza; og oszony przez Symeona kodeks praw, Zakon
sudnyj liudem, wzorowany na prawodawstwie bizantyjskim, pogarsza  sytuacj  cz ciowo
obróconych ju  w podda stwo ch opów, na których ci y liczne powinno ci na rzecz pa stwa.
Ponadto niszczycielskie wojny rujnowa y ich gospodarstwa. Niezadowolenie ludu znalaz o wyraz
w herczji tzw. bogomi ów, powsta ej pod wp ywami manicheizmu i bizantyjskich paulikian (por.
II, 43). Wierzyli oni w wieczn  walk  równorz dnych pierwiastków  dobra i z a. Za wcielenie z a
bogomi owie uznawali m.in. pa stwo z ca  hierarchi  spo eczn  i oficjalny ko ció . Herczja
powsta a w pierwszej po owie X w. zapewne w Macedonii, zapocz tkowana przez na wpó
legendarnego popa Bogomi a, rozpowszechni a si  wkrótce w ca ym pa stwie bu garskim i
pozajego granicami  w Bizancjum. Wp ywy jej w XII w. dotr  do W och i Francji. Wszcz te przez
cara Piotra prze ladowania pogorszy y tylko sytuacj ; jak s dz  niektórzy historycy, poparciu
bogomi ów nale y przypisa  zwyci stwo czynników od rodkowych, które oko o 969 r.
doprowadzi y do oderwania Macedonii i stworzenia w niej pod rz dami cara Samuela odr bnego
pa stwa, zwanego zachodniobu garskim, ze stolic  w Ochrydzie.
Tymczasem pa stwo bizantyjskie pod w adz  energicznych cesarzy uzurpatorów X stulecia (por.
II, 43) umocni ó si  wewn trznie i podejmuj c kontrofensyw  na wszystkich niemal frontach,
wykorzysta o rozbicie Bu garii. Najpierw pad o pa stwo wschodniobu garskie; cesarz Jan
Tzimiskes wykorzysta  przeciw niemu wojowniczego  wi tos awa ruskiego, który w kilku
wyprawach zada  kl sk  carowi Borysowi II i zamierza  zaw adn  jego pa stwem; jednak e
owoców zwyci stwa pozbawi  go cesarz, który pobi wi tos awa i w 972 r. wcieli  wschodnie
pa stwo bu garskie z Pres awiem do imperium bizantyjskiego.

ej istnia o pa stwo zachodniobu garskie w Macedonii, które w pewnym stopniu odebra o
nawet Bizantyjczykom ziemie dawnego wschodniego cesarstwa. Ale na pocz tku XI w. cesarz
Bazyli II, zwany pó niej "Bu garobójc ", podj  nieub agan  walk  z cesarstwem Samuela. W roku
1014 Bu garzy ponie li druzgoc  kl sk  pod Bie asic ; wszystkich je ców cesarz kaza  o lepi .

mier  cara Samuela i walki pretendentów do tronu przyspieszy y ostateczn  katastrof  i w 1018 r.
pa stwo bulgarskie przesta o istnie , a terytoria jego zosta y bezpo rednio wcielone do cesar' stwa.

73. Inne pa stwa po udniowos owia skie

Pa stwo bu garskie by o najpot niejszym s owia skim organizmem politycznym na Pó wyspie
Ba ka skim. Ale na zachód od niego tworzy y si , w znacznie trudniejszych zreszt  warunkach,
pierwsze trwalsze zwi zki Serbów i Chorwatów.
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W zachodniej cz ci pó wyspu, poprzecinanej licznymi wysokimi  cuchami górskimi, istnia y
znacznie gorsze warunki osadnicze, utrudniaj ce rozwój rolnictwa, a zarazem komplikuj ce
komunikacj  mi dzy poszczególnymi plemionami s owia skimi. St d te  powsta y tu drobne raczej
pa stewka plemienne i zwi zki plemion, uznaj ce zwierzchnictwo Bizancjum, czasem za
Bu garów. W VIIVIII w. rozwija y si  odr bne ksi stwa w ftaszce (po udniowej cz ci Serbii,
doko a grodu Rasz), Dukli, czyli Zecie (pó niejsze Czarnogórze), Zachlumiu (pó niejsza
Hercegowina), stopniowo przejmuj ce z Bizancjum chrze cija stwo. Najwi ksze znaczenie
osi gn li ksi ta ( upani) Raszki; za czasów Piotra Gojnikowica (892917) w adza ich obj a
znaczne tereny, jednak nied ugo po jego  mierci podbi  Raszk  (923) Symeon bu garski. Dopiero
po  mierci Symeona Czas aw Klonimirowic (92749) nie tylko obali  w adz  carów bu garskich w
Raszce, ale przyj wszy tytu  "wielkiego  upana", przy czy  Zachlumie, Dukl  i cz  Bo ni.
Pa stwo jego jednak istnia o krótko, po  mierci twórcy rozpad o si  na drobne ksi stewka, które z
chwil  upadku Bu garii zosta y podporz dkowane Cesarstwu Bizantyjskiemu.
Pocz tki tworzenia si  organizmów pa stwowych w ród S owian po udniowozachodnich zwi zane
by y z konieczno ci  wspólnej walki tamtejszych plemion z ekspansj  Franków i Bawarów.

owe cy, zwani wówczas Korutanami (por. I, 71), zacz li si  jednoczy  ju  w VII w. do walki z
naje cami bawarskimi. Ich ksi , Boruta, przyj  w VIII w. chrzest w obrz dku  aci skim, a
wraz z nim zale no  polityczn  od bawarskich ksi t, przeciw której zajego nast pców
wybucha y liczne powstania. W 788 r. po wcieleniu Bawarii do pa stwa Franków (por. I, 61),
równie  Korutanie znale li si  pod w adz  Karola Wielkiego i pa stwo ich przesta o istnie ; jest
rzecz  ciekaw ,  e w intronizacji niemieckich ju  ksi t Karyntii ceremonia  s owia ski przetrwa

 do XIV w.
Chorwaci przez kilka wieków toczyli walki z Longobardami, a zw aszcza z najbli szym im
ksi stwem Friulu; gdy Karol Wielki pokona  Longobardów, tak e i tu nast pi o zetkni cie S owian
zjego pa stwem, które na pewien czas si gn o równie  po wybrze a Dalmacji, uzale niaj c szereg
miast podlegaj cych w adzy bizantyjskiej ( z Wenecj  na czele), a tak e s siednich ksi t
chorwackich. Na szersz jednak skal  tereny te wesz y w stref  zainteresowa  Karola po likwidacji
pa stwa awarskiego. Wówczas to granice pa stwa Franków si ga y po Dunaj i Saw , obejmuj c
m.in. tzw. Chnrwacj  posawsk . Rozpocz a si  tam akcja chrystianizacyjna, prowadzona przez
arcybiskupów salzburskich (na pó noc od Drawy) i patriarchów akwilejskich (na po udnie od
Drawy). Jednocze nie Frankowie zacz li obsadza  grody i pobiera  trybut. Rezultatem by y cz ste
powstania: najwi ksze sukcesy osi gn  Ljudewit, który w 819 r. stan  na czele powstania w
Chorwacji posawskiej i broni  z powodzeniem jej terytorium przed Frankami a  do 822 r.
Znacznie wi ksze znaczenie mia y ksi stwa rozwijaj ce si  w Chorwacji dalmaty skiej,
wykorzystuj ce rywalizacj  frankijskobizantyjsk  na tym terenie (Frankowie w my l uk adu z 810
r. musieli si  wycofa  z Dalmacji i Wenecji). W tym czasie panowa  tu nad kilku plemionami
ksi  Borna, protoplasta d ugiego szeregu w adców Chorwacji, który przyj  chrzest; jeden z jego
nast pców, Cierpimir (84564), wykorzystuj c rozk ad pa stwa frankijskiego i jego pora ki w
walkach z Morawami, rozszerzy  swe panowanie równie  na Chorwacj  posawsk . W 925 r. ksi
Tomis aw og osi  si  królem Chorwacji.

adcy Chorwacji usi owali rozci gn  swe panowanie na  bizantyjskie rniasta Dalmacji, musieli
jednak ostatecznie pogodzi  si  z ich autonomi . Najwi ksz  rol  w ród nich odgrywa y: Zadar
(Zara), siedziba bizantyjskiego stratega, oraz Raguza (Dubrownik), niebawem g ówny o rodek
handlowy na wybrze u dalmaty skim. Po okresie wrogo ci miasta dalmaty skie wesz y w
gospodarcze stosunki ze s owia skim zapleczem i same zacz y nasi ka  z czasem elementem

owia skim.
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74. S owianie pó nocnozachodni a Frankowie

Czasy Karola Wielkiego stanowi y wa ny okres w dziejach S owian zaehodnich, a imi  pot nego
adcy Franków wesz o do ich j zykówjako synonim monarchy w ogóle (kral, król, korol).

Zetkni cie si  Franków ze S owianami nast pi o w momencie, kiedy w zachodniej
owia szczy nie zacz y si  tworzy  pierwsze trwalsze zwi zki plemienne, na których czele stali

ksi ta, dziedzicz cy ju  sw  w adz . Obodrzyce, najdalej na pó nocny zachód wysuni ty lud
owia ski, zawarli w VIII w. sojusz z Frankami przeciw Sasom, a ich ksi ta: Wyszan, Dra ko,
awomir, Siedrag, uznali zwierzchni  w adz  Karola Wielkiego i jego nast pcy. W adcy Franków

rozstrzygali zatargi o dziedziczenie w adzy powstaj ce w  onie panuj cego rodu, ale tak e
wspomagali Obodrzyców w walce z rywalizuj cym z nimi s siednim ludem Wieletów, pó niej
nosz cym nazw  Luciców.

ród tych ostatnich zdoby a w tym czasie hegemoni  dynastia, zwi zana zapewne z plemieniem
Stodoran i maj ca siedzib  w grodzie Brenna (pó niejszy Brandenburg). Ksi  Wieletów
Drogowit wspiera  Sasów przeciw Frankom i napada  Obodrzyców. W odwet za t  dzia alno
Karol Wielki podj  w 789 r. wielk  wypraw  na Wieletów, zmusi  Drogowita do kapitulacji i
uznania swego zwierzchnictwa. Nie narzuca  jednak chrze cija stwa ani Wieletom, ani swym
sprzymierze com  Obodrzycom. Zwierzchnictwo frankijskie przetrwa o w tej cz ci

owia szczyzny do czasu rozbicia monarchii karoli skiej. Ludwik Niemiecki po traktacie w
Verdun wysuwa  pretensje do tego zwierzchnictwa, ale mimo lokalnych sukcesów nie uda o mu si
go trwale narzuci .
Tak e i w ród Serbów po abskich zarysowa y si  w VIII w. tendencje zjednoczeniowe; ksi
serbski Miliduch zdo  nawet podporz dkowa  sobie liczne plemiona. Jego  mier  w walce z
Frankami (806) zahamowa a proces zjednoczenia i Serbowie nigdyju  nie zdobyli si  na stworzenie

asnego pa stwa. Uzale nione przez Karola Wielkiego plemiona serbskie wyzwoli y si  w
po owie IX w., by wej  w sk ad Pa stwa Wielkomorawskiego.
Karol podporz dkowa  sobie równie  plemiona Kotliny Czeskiej, które nast pnie przez d szy
czas uznawa y zwierzchnictwo Franków: w 845 r. na zje dzie w Ratyzbonie czternastu ksi t
czeskich przyj o chrzest. W ród plemion tego obszaru coraz silniejsze stanowisko zajmowali
Czesi, skupieni w centrum Kotliny wokó  grodu w Pradze; na ich czele sta a dynastia
Przemy lidów, panuj ca tam od VIII w.

75. Pa stwo Wielkomorawskie

Plemieniem, które odegra o g ówn  rol  w obaleniu panowania Franków nad zachodni
owia szczyzn , byli Morawianie. Pa stwo ich wyst puje w  ród ach oko o 830 r. jako gotowy

ju  twór polityczny, w momencie gdy jego w adca Mojmir likwidowa  lokalne ksi stwo Nitry,
rozpo cieraj c sw  w adz  na dzisiejsz  S owacj . Ale pa stwo to musia o istnie  ju  wcze niej i
wiele przemawia za tcz , widz  w nim kontynuacj  pa stwa Samona (por. I, 71). W 822 r. nie
znani z imion ksi ta morawscy byli abecni na frankijskim zje dzie we Frankfurcie, a
wykopaliska lat ostatnich na terenie Moraw wykaza y,  e ju  w pierwszej po owie IX w. istnia o
tam spo ecze stwo silnie zró nicowane klasowo z pot nym i bogatym mo now adztwem, które w
tym czasie przyj o w znacznej cz ci chrze cija stwo, zapewne z r k misjonarzy pochodzenia
bawarskiego. Za czasów Mojmira i jego nast pcy (od 846) Ro cis awa trwa o stopniowe
wyzwalanie si  Moraw spod wp ywów monarchii wschodniofrankijskiej. Wyprawa Ludwika
Niemieckiego przeciw Ro cis awowi w 855 r. zako czy a si  kl sk  Ludwika, co poci gn o za
sob  równie  powstania Czechów i Serbów po abskich.
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Rosn  w ten sposób niczale no  polityczn  pragn  Ro cis aw rozszerzy  na ko ció . Dzia aj cy
mianowicie na terenie jego pa stwa duchowni bawarscy byli rzecznikami interesów króla Franków
i wrogo odnosili si  do walki Moraw o niczale no . Ro cis aw wszed  w kontakt z niech tnie
usposobionym do Franków dworem cesarza bizantyjskiego Micha a III i uzyska  od niego
przys anie (863) dwu misjonarzy greckich rodem z Salonik, Konstantyna i Metodego, którzy nie
tylko w adali j zykiem s owia skim, ale przystosowawszy do niego alfabet grecki stworzyli pismo
(tzw. g agolic ), umo liwiaj ce t umaczenie tekstów biblijnych i liturgicznych na ten j zyk.
Dzia alno  Konstantyna i Metodego, a zw aszcza u ywanie przez nich w liturgiij zyka

owia skiego, pozwoli a na szybsze post py chrystianizacji w pa stwie Ro cis awa, ale wywo a
zarazem oskar enia o herczj  ze strony zagro onego w swym monopolistycznym stanowisku kleru
niemieckiego. Zapocz tkowany w tym czasie przez Focjusza roz am ko cio ów wschodniego i
zachodniego (por. II, 42) jeszcze bardziej utrudnia  sytuacj  aposto ów S owian. W 867 r. musieli
oni uda  si  do Rzymu celem wyja nienia swego stanowiska. Konstantyn wst pi  tam do klasztoru
(pod imieniem Cyryla) i wkrótce zmar , Metody za  uzyska  sakr  biskupi  i zczwolenie na
kontynuowanie dzia alno ci misyjnej.
Kl ska Ro cis awa w kolejnej wojnie z Ludwikiem Niemieckim (869), wzi cie go do niewoli i

lepienie, zada y cios równie  dzia alno ci Metodego. Biskup morawski dosta  si  w r ce swych
niemieckich rywali (870), którzy wi zili go i maltretowali przez szereg lat, dopóki nie uwolni a go
interwencja papieska. Jan VIII uroczyst  bull  (Industriae Tuae) zczwoli  na u ywanie obrz dku

owia skiego, mianowa  Metodego arcybiskupem, tworz c na Morawach kilka biskupstw.
Niestety, op akana sytuacja polityczna papiestwa w tym okresie uniemo liwi a rozwój ko cio a

owia skiego, zw aszcza  e nast pca Ro cis awa,  wi tope k, by  niech tny nowemu obrz dkowi.
Pod naciskiem biskupów niemieckich papie  Stefan VI pot pi  w 885 r. obrz dek s owia ski i
wykl  jego zwolenników jako heretyków. Zbieg o si  to ze  mierci  Metodego. Wkrótce potem
(ok. 888) uczniowie jego zostali wygnani z kraju i znale li, jak wiemy, go cinne przyj cie w
Bu garii, gdzie odegrali znakomit  rol  w rozwoju kultury s owia skiej (por. I, 72). Obrz dek

owia ski znalaz  te  zwolenników i obro ców w Chorwacji dalmaty skiej, szcz tki jego
przetrwa y do ko ca XI w. równie  w Czechach.
Panowanie  wi tope ka (87194)  to czasy najwi kszego wzrostu terytorialnego Pa stwa
Wielkomorawskiego.  wi tope ek podporz dkowa  sobie Czechów: Przemy lida Borzywoj zosta
zmuszony do chrztu, a pojego  mierci (ok. 888) ziemie czeskie bezpo rednio zosta y poddane

adzy ksi cia morawskiego. Podbojowi uleg o s owia skie pa stewko buforowe, za one przez
Karolingów w Panonii (nad jcziorem Balaton) z dawn  dynasti  nitrza sk  na czele (ok. 88284);
wreszcie si gn wi tope k na pó noc od Karpat, zwyci aj e i zmuszaj c do chrztu silnego

adc  zwi zku plemiennego Wi lan.
Wielkie pa stwo  wi tope ka, z trudem po czone przez podporz dkowanie s siednich plemion

owia skich, nie by o trwa e. Moglo istnie  i rozwija  si  dzi ki rozbiciu monarchii karoli skiej,
ale nie zdo o si  oprze  najazdowi nowej fali koczowników ze wschodu.

76. Geneza pa stwa w gierskiego

Ostatni z ludów, które osiedla y si  w ci gu I tysi clecia n.e. nad Dunajem i Cis , by  pochodzenia
ugrofi skiego. Podczas stuleci, poprzedzaj cych pocz tek naszej ery, Madziarowie przebywali w
zachodniej Syberii w s siedztwie spokrewnionych ludów, które do dzi  tam mieszkaj : Wogulów
(Mansi), Ostjaków (Chansi), Wotjaków (Udmurtów) i in. Nast pnie jednak przesun li si  na
po udnie, w stref  stepow  i weszli w kontakty z turecki   ludem Onogurów, od którego przej li
sporo s ownictwa, a tak e sw  drug  nazw   od niej pochodzi zarówno polskie okre lenie
"W grów", jak ich nazwa w wi kszo ci j zyków europejskich.
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Pod wp ywem kontaktów   ludami tureckimi stali si  W grzy koczownikami, pasterzami i wraz z
nimi przesun li si  w pierwszych wiekach naszej ery na tereny mi dzy Morzem Kaspijskim a
Donem, gdzie uzale nili ich Chazarowie. Ju  w IX w. zostali stamt d jednak wyparci przez
nast pnych koczowników tureckich  Pieczyngów i znale li nowe siedziby mi dzy Bohem a Prutem
i Seretem (zwane przez nich Mi dzyrzeczem"  Etelk z). Tworzyli oni wówczas zwi zek siedmiu
plemion, na którego czele sta  Arpad, syn Almosa, szczyc cy si , podobnie jak wielu
koczowniczych chanów, pochodzeniem od Attyli.
Tutaj Madziarowie weszli w kontakty z Bizancjum, zwalczaj c na jego polecenie Bu garów
(wówczas to Bu garia straci a posiad ci na pó noc od Dunaju), a nast pnie z królem
wschodniofrankijskim Arnulfem. W przymierzu z nim w nie w 892 r. W grzy pierwszy raz
napadli na Morawy.

mier wi tope ka (894) i walki mi dzy jego synami doprowadzi y do odpadni cia od Moraw
licznych zdobyczy. W adza w Czechach wróci a w r ce Przemy lidów, synów Borzywoja, odpad o
zapewne równie  pa stwo Wi lan. Ostatni w adca Moraw, Mojmir II usi owa  stawi  czo o
Arnulfowi, wznowi  niczale  metropoli  ko cieln , broni  si  przed W grami. Ci ostatni,
naciskani przez Pieczyngów i odparci przez Symeona bu garskiego, postanowili przekroczy
Karpaty i osie ' .. si  na sta e na równinie naddunajskiej (ok. 896). Nieustannie szturmuj c Morawy,
rozpocz li jednocze nie niszczycielskie wyprawy na zachód, które przez przesz o pó  wieku mia y
by  plag  Niemiec i W och, a dociera y nawet do Francji, Jednocze nie zdobyli (ok. 900) nale
do Wielkich Moraw Panoni , a w 906 r. ostatecznie zniszczyli to pa stwo, podporz dkowuj c
sobie znaczny obszar zamieszka y przez ludno  s owia sk .
Mi dzy rolnicz  ludno ci  s owia sk  Panonii a rozbójniczymi koczownikami nast pi o z biegiem
czasu zbli enie i  podobniejak w Bu garii  dosz o do asymilacji. Tym razem jednak przewa
ywio  najczdniczy ijegoj zyk by  przyjmowany przez miejscowych S owian. Jednak wk ad
owia ski do j zyka w gierskiego by  wielki: szczególnie w wypadku s ownictwa dotycz cego

rolnictwa, gospodarstwa domowego, nazw ro lin, potraw, ale tak e terminów z zakresu ustroju
spo ecznego i politycznego ( upan, wite , rab). S owianie brali udzia  w  upie czych wyprawach

gierskich do W och i Niemiec, a ich górna warstwa wesz a w znacznej mierze w sk ad
kszta tuj cej si  grupy w gierskich panów feudalnych. Z kolei cz  ludno ci w gierskiej
przechodzi a do  ycia osiad ego i zacz a zajmowa  si  rolnictwem. Pojawi y si  podstawy
organizacji terytorialnej, a zwierzchni ksi ta z rodu Arpada zacz li d  do eliminacji w adców
plemiennych.
Wszystkie te procesy zosta y przyspieszone po kl sce nad rzek  Lechem (955), kiedy pot ne
cesarstwo Ottonów (por. II, 9) zagrodzi o W grom drog  na zachód:  Poniesione kl ski i narzucone

grom ograniczenie terytorium (cz  okupowanych przez nich ziem opanowali Przemy lidzi)
zmusi y ich do wzmocnienia organizacji pa stwowej wokó  Arpadów. Ksi  Gcza przyj  w 974
r. chrzest, udost pniaj c kraj niemieckim misjonarzom. Jego syn Wajk, ochrzczony jako Stefan (od
997) wszelkirrii  rodkami narzuca  swemu ludowi chrze cija stwo,  cz c t  akcj  z liwidacj
samodzielno ci ksi t plemiennych, z którymi rozprawi  si  w okrutny sposób.
Dzi ki bliskim stosunkom z papiestwem i dworem Ottona III (a tak e jego nast pcy) Stefan
uzyska  w 1000 r. nie tylko odr bn  w giersk  metropoli  ko cieln  (arcybiskupstwo w
Ostrzyhomiu, wkrótce potem drugie w Kalocsy), ale tak e koron  królewsk , co przyczyni o si
powa nie do zjednoczenia pa stwa. W gry, podzielone przez Stefana na jednostki administracyjne
wzorowane na karoli skich hrabstwach tzw.  upy, czyli komitaty, si gn y na pó nocy i wschodzie
do Karpat. Granica z cesarstwem ustali a si  na rzece Litawie. Niemcy (cesarz Konrad II)
próbowali jeszcze w 1030 r. narzuci  W grom swe zwierzchnictwo, bezskutecznie jednak. Król
Stefan (zm. 1038), uznany przez ko ció  za  wi tego, po  mocne podwaliny pod
redniowieczne pa stwo w gierskie.
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77. Pocz tki pa stwa czeskiego, polskiego i ruskiego

Upadek Pa stwa Wielkomorawskiego sprzyja  uzyskaniu przewagi na terenie Kotliny Czeskiej
przez dynasti  Przemy lidów z Pragi. Narzucili oni swe zwierzchnictwo innym plemionom
czeskim, napotykaj c silniejszego przeciwnika tylko w libickim pa stewku Zliczan, gdzie w ada
ród S awnikowiców. Przemy lidzi byli chrze cijanami, cho  w  onie dynastii  cierali si
zwolennicy obrz dku s owia skiego ze stronnikami kleru  aci skiego, zwi zanego z
bawarsk hierarchi ko cieln . Kiedy przedstawiciel tych ostatnich, ksi  Wac aw, uzna  si  w 929
r. trybutariuszem króla niemieckiego Henryka I, niezadowolenie opozycji doprowadzi o do
zamordowania go przez brata, Boles awa I (936). Mimo d szego oporu i onjednak nie opar  si
pot dze monarchii Ottonów, przyjmuj c w 950 r. jej zwierzchnictwo i zobowi zuj c si  do

acenia trybutu (por. II, 9). Czasy Boles awa I by y okresem najwi kszego rozwoju terytorialnego
pa stwa Przemy lidów; w adali oni  skiem, a po kl sce W grów nad Lechem opanowali
Morawy i S owacj . Zapewne wtedy równie  zaw adn li krajem, Wi lan, opieraj c granice swego
pa stwa o Bug i Styr. Podró nik  ydowskoarabski Ibrahim ibn Jakub, opisuj c Prag  czasów
Boles awa I
, przedstawia j  jako wielki o rodek handlu  rodkowoeuropejskiego.
W tym samym czasie, w X w. rós  na pó nocy nowy organizm pa stwowy, którego twórc  by o
plemi  Polan osiad e na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Od po owy IX w. w ada a tam dynastia
Piastów której przedstawiciele: Siemowit, Leszek i ' Siemomys , podporz dkowali sobie kolejno
plemiona kujawskie (Goplan) i Mazowszan. W po owie X w. obj  rz dy syn Siemomys a,
Mieszko, który zawar  porozumienie z Czechami i
"   przyj  za ich po rednictwem w 966 r. ' chrzest. Wszed szy w zale no  od cesarza Ottona I i
nawi zawszy stosun*   ki z Rzymem, ju  w 968 r. uzyska

asne biskupstwo (Czechy, od dawna chrze cija skie, otrzyma y biskupstwo dopiero w 973 r. ), a
przymierze z cesarzem zabezpiecza o go od margrabiów niemieckich i umo liwia o ekspansj  na
pó noc, zako czon  zdobyciem szerokiego dost pu do morza. Zwyci stwo nad interweniuj cym
margrabi  Hodonem pod Cedyni  (972) zabezpieczy o t  zdobycz od strony Niemiec.
Drugi etap ekspansji Mieszka skierowa  si  na po udnie: och odzenie stosunków polskoczeskich za
czasów Boles awa II by o wst pem do przeprowadzonego oko o 990 r. najazdu Mieszka na ziemie
Wi lan i  sk. Wojna, jaka z tego powodu wybuch a, zosta a zako czona zwyci stwem ksi cia
polskiego. W chwili  mierci Mieszka (992) polskie terytorium etniczne by oju  po czone pod
ber em dynastii piastowskiej.
Wiek IX i X by  tak e okresem kszta towania si  pa stwa wschodnich S owian , zwanego Rusi .
Opanowanie Kijowa przez dynasti  pochodzenia norma skiego, Rurykowiczów (882),
zapocz tkowa ojednoczenie ziem wschodnios owia skich wokó  Kijowa, które zako czy  ksi

odzimierz Wielki (9801015). O ywione od dawna stosunki Rusi i Bizancjum zadecydowa y o
przyj ciu chrztu (98889) w obrz dku wschodnim, a ko cielne wp ywy bu garskie przynios y tam
pismo i literatur  slowia sk , co przyczyni o si  do  wietnego rozwoju kultury ruskiej.
W ten sposób trwaj cy od VII do X w. proces kszta towania si  pa stw s owia skich zako czy  si
powstaniem w wi kszo ci trwa ych organizmów, opartych na ogó  na zasadach jedno ci etnicznej.
Mimo okresowej utraty niczale no ci i zmian granicznych, te zwi zki terytorialnoetniczne
przetrwa y do naszych czasów.

OSTATNIE W DRÓWKI: WIKINGOWIE
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78. Skandynawia we wczesnyrn  redniowieczu

Po udniowa Skandynawia i Pó wysep Jutlandzki by y od tysi ca lat przed nasz  er  ojczyzn  ludów
germa skich, z której raz po raz cz  ludno ci rusza a na po udnie, by szuka  nowych, lepszych
siedzib. Najpierw by y to tzw. ludy zachodniogerma skie, które wypar y Celtów z terenów
dzisiejszych pó nocnozachodnich Niemiec, pó niej Germanowie Wschodni, Goci, Gepidowie,
Burgundowie, którzy wyl dowawszy na po udniowych wybrze ach Ba tyku, pod yli ku Morzu
Czarnemu. W starych siedzibach pozosta a grupa zwana w nauce Germanami Pó nocnymi: w
redniowieczu nazwano ich Normanami  lud mi pó nocy. W ród nich mo na wyró ni  na

wschodzie Pó wyspu Skandynawskiego Swionów, czyli Szwedów, osiedlonych mi dzy jcziorami
Vaner i Malar, na po udnie od nich Gotów, stanowi cych zapewne cz  plemienia pozosta  po
emigracji Gotów wschodnich (tak e na wyspie Gotlandii), wreszcie w Skonii  Danów, którzy w V
VI w. po emigracji Jutów i Anglów do Brytanii opanowali nale cy do nich poprzednio Pó wysep
Jutlandzki. Zachodnie zbocze Gór Skandynawskich zajmowa y rozproszone plemiona, które
nazywano Normanami w  ci lejszym tego s owa znaczeniu, a potem Norwegami, czyli
mieszkaj cymi na drodze pó nocnej (Nordueg). Pó noc pó wyspu zamieszkiwa y plemiona fi skie.
Klimat Skandynawii jest znacznie  agodniejszy ni  klimat innych krajów o tej samej szeroko ci
geograficznej, dzi ki przep ywaniu obok wybrze y Norwegii Pr du Zatokowego. Mimo to warunki
osadnicze by y tam trudne, tym bardziej  e wi kszo  pó wyspu jest górzysta i poro ni ta lasami.
Uprawa roli skupia a si  na po udniu Skandynawii i zw aszcza w  rodkowej Jutlandii oraz na
wyspach; wysiewano tam  yto,j czmie , pó niej tak e owies i len. Wi ksze znaczenie mia a
hodowla i rybo óstwo morskie. Zaprawia o ono mieszka ców Skandynawu do dalekich w drowek
morskich, zwi zanych z pocz tkami wymiany handlowej  na tym etapie rozwoju nieod cznej od
rozbójnictwa. Wszystkie te zaj cia jednak, przy prymitywnej technice rolnictwa i hodowli, nie
stwarza y odpowiednieh warunków do wzrostu g sto ci zaludnienia: st d te  co pewien czas
nadmiar ludno ci musia  opuszcza  ziemie ojczyste i poszukiwa  nowych siedzib.
Nowa "ekspansja demograficzna" Skandynawii nast pi a w VIIIIX w. Tym razem, obok
wzgl dnego przeludnienia, przyczyn  wypraw Normanów by y zmiany w strukturze spo ecznej
kraju i ferment, towarzysz cy tworzeniu si  wi kszych organizmów pa stwowych.
Pojawi o si  zró nicowanie maj tkowe; obok wolnych ch opów istnieli panowie (drott) i jarlowie
przedstawiciele starszyzny plemiennej, wodzowie wypraw wojennych i rozbójniczych, którzy w
tych warunkach rczerwowali sobie lwi  cz upu. Zró nicowanie maj tkowe obejmowa o
pocz tkowo ruchomo ci; potem mo ni zacz li przyw aszcza  sobie znaczne tereny pod upraw  i
pastwiska. Czasem odbywa o si  to drog  uzale niania s siednich ch opów (np. za d ugi); w
zasadzie jednak ch opi skandynawscy utrzymywali nie tylko wolno  osobist , ale i w asno
uprawianej ziemi, a nawet udzia  w zgromadzeniach, na których podejmowano decyzje polityczne
 tingach. W maj tkach swych osadzali wi c mo ni niewolników (trall), pochodz cych spo ród
je ców wojennych lub bra ców, porywanych na wyprawach wikingów. W ten sposób powstawa y
elementy wielkiej w asno ci ziemskiej.
Poszczególni mo ni, otoczeni siln  dru yn , d yli do narzucenia w adzy s siadom, tworz c ma e
pa stewka i przybieraj c tytu  królów (konung). Walki mi dzy tymi "królami" przybra y na sile w
VIIIIX w.: najsilniejsi z nich d yli do podporz dkowania sobie ca ych ludów, usuwaj c
przeciwników z ca  bezwzgl dno ci . Z tych ostatnich jedni gin li w walce (b  mordowani
przez króla  zjednoczyciela), inni na czele dru yny opuszczali kraj, by szuka  szcz cia na obcych

dach. Czasem wracali wzmocnieni, by podj  now  walk , czasem zak adali najczdnicze pa stwo
na zamorskich ziemiach. W ten sposób najazdy Normanów z dora nych wypraw rabunkowych
przekszta ci y si  w ruchy migracyjne.
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79. Wyprawy wikingów

Wyprawy  mia ych norma skich rozbójników morskich, zwanych wikingami (pierwotne znaczenie
tej nazwy jest sporne), u atwi a niczwyk a sprawno eglarska Skandywawów, obytych z morzem,
z nawigacj  wed ug gwiazd, z technik  budowy statków. Statki ich, d ugie i w skie (znalcziony w
Osebergu w Norwegii ma 21,5 m d ugo ci i 5 m szeroko ci), prawie zawsze odkryte, poruszane
by y wios ami lub si  wiatru za pomoc agli: osi ga y du  szybko  (ok. 10 w ów), dzi ki
której wikingowie zaskakiwali przeciwnika. Niewielkie zanurzenie statków pozwala o im dociera
równie  w gór  rzek, gdzie rabowali spokojne osady, odlegie od morza o setki kilometrów: np.
Skald  si gali a  do Cambrai, rzek  Eure  do Chartres, Loar  za Orlean. Potrafili równie
przeci ga  swe  odzie po l dzie i przerzuca  si  w ten sposób z dorzecza jednej rzeki w dorzecze
drugiej: w ten sposób od Ba tyku docierali na Morze Czarne i Kaspijskie.
Ale wikingowie byli nie tylko rozbójnikami i piratami. W wyprawach swoich zapoznali si  z
licznymi krajami, z ich zasobami i zapotrzebowaniem na towary; wyzyskuj c te wiadomo ci
zacz li prowadzi  handel. Sprzedawali wjednych miastach '  upy zdobywane w innych; cz sto ich
wyprawa handlowa stanowi a rekonesans przed napadem. Z biegiem czasu jednak podejmowali si
po rednictwa w handlu, zw aszcza luksusowym, mi dzy odleg ymi krajami. W ten sposób w X w.
osada szwedzka Birka mog a sta  si  o rodkiem handlu towarami orientalnymi, w którym
zaopatrywali si  kupcy fryzyjscy, dowo cy z kolei towary zachodnie. Dzi ki handlowi wikingów,
Fryzów, a potem prowadz cych (podobn  do norma skiej) kombinacj  handlu z rozbojem  eglarzy

owia skich i ba tyjskich powsta  na wybrze ach Ba tyku szereg o rodków handlu
dalekosi nego, budz cych swymi rozmiarami i bogactwem podziw przybyszów z pa stw
zachodnich. By y to poza Birk : Haithabu w po udniowym Szlczwiku, Wolin na wyspie tej e
nazwy u uj cia Odry, Truso u uj cia Nogatu, ; g ównego wówczas ramienia Wis y, Wiskiauty na
Sambii i kilka innych.

80. Pocz tki pa stw skandynawskich

Jednocze nie toczy  si  w Skandynawii proces, prowadz cy do powstania zjednoczonych
monarchii: du skiej, norweskiej i szwedzkiej. By  on  mudny i zacz  si  w odleg ej przesz ci :
ka da z dynastii skandynawskich posiada a si gaj  kilkunastu pokole  wstecz list  w adców,
która na ogó  zaczyna a si  od boga Odyna. Opowie ci o czynach tych królów wype niaj  tre  sag,
tj. przekazywanych z pokolenia na pokolenie legend, znanych nam w wersji spisanej w XII lub
XIII w.
W wieku VIII, kiedy plemiona du skie zetkn y si  z Frankami, nie istnia o jeszcze zjednoczone
pa stwo du skie: królowie w adaj cy w Jutlandii toczyli walki z Karolem Wielkim po stronie
Sasów, zadaj c Frankom ci kie straty. Jeden z nich, wygnany z kraju przez rywali, Harald Klak,
przyj  w 826 r. chrzest z r k Ludwika Pobo nego. Powsta e w nie arcybiskupstwo hamburskie
mia o na celu m.in. nawrócenie krajów skandynawskich; pierwszy arcybiskup, Ansgar z Korwei,
dotar  nawet do szwedzkiej Birki i zbudowa  tam ko ció . Sukcesy te jednak nie by y trwa e: w
Danii i Szwecji nast pi  nawrót poga stwa, a sam Hamburg zosta  w 845 r. spalony przez
wikingów; arcybiskupi musieli przenie  si  do Bremy.
Zjednoczenia Danii dokona  oko o 900 r. król Gorm Stary z prastarej dynastii Skjoldungów. Jego
syn Harald Sinoz by musia  stawi  czo o niemieckiemu cesarstwu Ottonów; pokonany, przyj  w
965 r. chrzest i uzna  zwierzchnictwo cesarza. W 986 r. Harald zosta  pobity i wyp dzony przez

asnego syna Swena Wid obrodego, który jednocze nie restaurowa  poga stwo; niebawem zreszt
Swen, jako drugi m  polskiej ksi niczki  wi tos awy, wróci  do chrze cija stwa. Ju  Swen na
pewien czas rozszerzy  swe panowanie na Norwegi , do najwi kszej pot gi jednak dosz a Dania za
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panowania jego syna Kanuta II Wielkiego, który w latach 101416 opanowa  Angli , a w roku
1028 ponownie Norwegi ; próbowa  tak e zdoby  pewne punkty na po udniowych wybrze ach
Ba tyku (Sambia). Rozleg e to pa stwo by ojednak tworem krótkotrwa ym, po  mierci Kanuta
(1035) rozpad o si , a sama Dania dosta a si  w r ce jego rywala norweskiego, Magnusa Dobrego
(1042).
Znacznie wcze niej, w drugiej po owie IX w., nast pi o zjednoczenie Norwegii przez króla Haralda
Pi know osego. Nie by o ono jednak trwa e: potomkowie Haralda w X w. znowu musieli toczy
ci kie walki z mo nymi jarlami, cz sto sami szli te  na wygnanie. Jeden z nich, dzielny wiking
Olaf Tryggvasson, odzyskawszy w 995 r. Norwegi  wprowadzi  tam chrze cija stwo, cz sto
narzucaj c je si . Jego  mier  (1000 r.) w bitwie morskiej pod Svolder z koalicj  du sko
szwedzkos owia sk  zahamowa a proces kszta towania si  pa stwa nozweskiego, wywo a
reakcj  poga sk  i spowodowa a podporz dkowanie kraju Danii. Kontynuatorem dzie a
Tryggvassona by  Olaf II  wi ty (101528). Odzyska  on tron norweski i umocni  w Norwegii
chrze cija stwo. Ostatecznie jednak uleg  w walce z Kanutem Wielkim. Kl sk  jego pom ci  syn
Magnus Dobry, który nie tylko oswobodzi  Norwegi , ale i opanowa  Dani .
Najstarszym o rodkiem pa stwowo ci szwedzkiej by y okolice jcziora Malar ,gdzie ju  w wieku
VII zacz  si  wytwarza  przy starej siedzibie kultu poga skiego, Uppsali, silny o rodek polityczny
pod w adz  królów z "boskiego" rodu Ynglingów. Drugi, konkurencyjny o rodek powsta  u Gotów,
na terenie dzisiejszej prowincji Vastergtland. Poza tym istnia o wiele drobniejszych pa stewek,
tocz cych mi dzy sob  nieustanne krwawe walki. Z ko cem X w. obydwie cz ci zjednoczy  król
Eryk VIII Zwyci ski (93594), pierwszy m  znanej nam ju  polskiej ksi niczki  wi tos awy. Ich
syn Olaf Skotkonung (9941022), wprowadzi  mimo oporu cz ci mo now adztwa chrze cija stwo
i umocni  aparat pa stwowy, mi.in. nak adaj c na ludno  podatki (st d przydomek, od sh t
podatek). Mimo to jednak w adza królewska by a s aba, zw aszcza w Upplandzie, gdzie trwa o
przywi zanie do poga stwa; w 1066 r. dosz o na tym tle do zaburze  wewn trznych i reakcji
poga skiej. Wprawdzie wygnany przez mo nych z Uppsali król Inge Starszy, który znalaz  oparcie
w Gotlandzie po powrocie zniszczy  o rodek kultu poga skiego w Uppsali i przywróci  na
prze omie XI i XII w. hierarchi  ko cieln , ale walki wewn trzne mi dzy  cieraj cymi si
ugrupowaniami mo nych toczy y si  przez ca y wiek XII.

81. Najazdy Normanów na Francj , Brytani  i Irlandi

Umocnienie si  królestw skandynawskich w XI w. spowodowa o zamkni cie epoki wypraw
wikingów, które wywar y niema y wp yw na losy Europy. Wp yw ten by  przede wszystkim
negatywny: okrutni rabusie z pó nocy, których dzia alno  przyspieszy a rozpad monarchii
karoli skiej i zahamowa a rozwój ekonomiczny licznych krajów zachodniej Europy, budzili
przera enie i panik  w ród ludno ci. Uwa ano ich b  za narz dzie gniewu bo ego, b  za
wys anników Antychrysta, a ich niespodziewane napady na obiekty le ce nieraz daleko w g b

du nie spotyka y si  cz sto z  adnym zorganizowanym oporem.
Pierwsze wielkie najazdy wikingów na Europ  Zachodni  mia y miejsce w drugiej po owie VIII w.
i kierowa y si  przede wszystkim na Angli , Szkocj  i Irlandi . U atwi o je opanowanie w tym
czasie Szetlandów przez wikingów norweskich. W 793 r. Normanowie zrabowali i zniszczyli
klasztor Lindisfarne w Nortumbrii  by  to pierwszy napad, który wywo  g ne echo w Europie i
zapocz tkowa  coraz  mielsze uderzenia. Zaatakowane zosta y wybrze a Fryzji i
pó nocnozachodniej Francji, Karol Wielki poleci  zbudowa  flot  maj  odpiera  najazdy
norma skie, jednak e  eglarze frankijscy nie dorównywali przeciwnikowi ani znajomo ci  morza,
ani szybko ci  manewrów. Kiedy
rozpocz y si  wewn trzne niesnaski w pa stwie Fanków,       wojownicy du scy, coraz  mielej
atakowali kontynent. Ofiar  ich pada y kolejno wszystkie wa niejsze o rodki polityczne, ko cielne
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i gospodarcze pa stwa Franków i Wysp Brytyjskich: Kolonia, Rouen, Nantes, Orlean, Bordeaux,
Londyn, York, Pary  i inne, a tak e bogate klasztory, jak  w. Filiberta w Noirmoutier, Saint
Wandrille pod Rouen i inne o rodki ko cielne, nawet tak odleg e jak Santiago de Compostela w
Hiszpanii. Zwalczaj cy si  nawzajem i walcz cy ze swymi wasalami królowie frankijscy byli
bezsilni wobec naje ców. Pierwszy Karol  ysy zacz  okupywa  si  bandom norma skim (845);
za jego przyk adem poszli w 864 r,. Lotar II, w adca Lotaryngii, i w 882 r. Karol Gruby. Op acali
tak e daniny na rzecz wikingów (Danegeld) królowie anglosascy.
Od po owy IX w. wyprawy norma skie zacz y zmienia  charakter. Poszczególne bandy wikingów
nie ogranicza y si  ju  do jednorazowych wypadów, ale zak ada y bazy, w których sp dza y zim :
przy takich d szych wyprawach zdarza o si ,  e wojownicy zabierali ze sob ony i dzieci. Od
zak adania tych zimowisk Normanowie zacz li  w sprzyjaj cych okoliczno ciach  przechodzi  do
zdobywania sta ych siedzib. Oko o 850 r. za yli w delcie Renu pa stewko, które zlikwidowano
dopiero w 885 r.; w 862 r. inni usi owali stworzy  analogiczny twór w okolicach Nantes. W tym
samym czasie Normanowie zacz li opanowywa  wybrze a Irlandii, gdzie ich wodzowie za yli
królestwa z o rodkami w Dublinie, Corku i Limericku. W walkach z nimi i w odpieraniu nowych
najazdów ze Skandynawii, Orkadów i Hebrydów, trwaj cych przez ea y wiek X, zacz a si
wytwarza  jedno  Irlandii. Ws awiony w walkach z Normanami Brian Borou, król Cashel,
zjednoczy  oko o 1002 r. ca y kraj pod sw  w adz , a w bitwie pod Dublinem (1014) rozbi
Du czyków, którzy z amawszy opór Anglii, uderzyli na drug  wysp . I cho  w zwyci skiej bitwie
pad  sam Brian wraz z synem, a zjednoczona z takim trudem Irlandia znowu si  rozpad a,
niebezpiecze stwo norma skie dla niej min o.

82. Normandia i Danel

Podobnie jak uj cia Renu i Loary, interesowa o Normanów uj cie Sekwany, sk d podejmowali
liczne wyprawy w gór  rzeki: w 88788 r. oblegali bezskutecznie Pary . W nie u uj cia Sekwany
osiedli w 896 r. na sta e wikingowie pod dowództwem niejakiego Rollona. Kiedy próby usuni cia
nie da y rezultatu, a przeciwnie, Rollon podbija  coraz szersze tereny wokó  Rouen, bezsilny
karoli ski w adca Francji Karol II Prosty za cen  przyj cia chrztu uzna  go w 911 r. lennym w adc
kilku hrabstw, które pó niej nazwano Normandi . W rzeczywisto ci w adza ksi t norma skich w
"Normandii" by a nieograniczona, a po dalszych nabytkach terytorialnych nale eli oni do
najwi kszych pot g Francji, zw aszcza  e dru yny ich zasilali a  po wiek XI coraz to nowi
przybysze ze Skandynawii. Mimo to liczba ich by a stosunkowo niewielka. Przewa ali m czy ni,
którzy wchodzili w zwi zki z autochtonkami, dzi ki czemu asymilacja dokona a si  szybko. Ju  w
XI w. mo na mówi  o ca kowitym zaniku ludno ci nordyjskiej w Normandii: pozosta o po niej
nieco  ladów w toponomastyce i w miejscowym dialekcie j zyka francuskiego.
Od 851 r., kiedy Normanowie pierwszy raz pozostali na zim  w Brytanii, coraz cz ciej
wyst powa y w ród nich tendencje do osiedlania si  na sta e na wyspie. Podczas gdy Norwegowie
z opanowanych na prze omie VIIIIX w. Orkadów i Hebrydów, a potem z wyspy Man i swych
posiad ci irlandzkich atakowali zachodnie wybrze a Brytanii, Du czycy rozpocz li podbój
Nortumbrii (w 866 zdobyli York, w 876 opanowali ca  Deir ), wschodniej Anglii (do 870) i
wschodnich terenów Mercji. Tylko na po udniu wyspy stawili opór królowie Wessexu, a zw aszcza
(od 871) Alfred Wielki. Zosta  on jednak w 878 r. zmuszony do zrzeczenia si  na rzecz naje ców
ca ej cz ci kraju ltzw. pó niej Danelag) po onej na wschód od starej rzymskiej drogi Chester
Londyn. Po podboju rozwin o si  tam osadnictwo du skie i powsta y drobne pa stewka ró nych
"królów" wikingów, zwalczaj cych si  zreszt  wzajemnie.
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Tymczasem dzi ki reformom przeprowadzonym przez Alfreda pa stwo anglosaskie wzmocni o si
tak dalece,  e za czasów jego nast pcy Edwarda Starszego mog o przej  do ofensywy i odebra
naje com wi kszo  wschodnich terenów Anglii. Dzie o Edwarda kontynuowali Etelstan, który
przybra  tytu  cesarza i basileusa, i Edgar, któremu do 954 r. uda o si  ca kowicie wyprze
Du czyków z Anglii. Upadek Danelagu spowodowa a niczgoda wodzów wikingów i rozbicie
polityczne norma skich posiad ci w Anglii. Obok tego jednak w znacznej mierze do upadku
przyczynili si  sami ksi ta Normandii, którzy  ci gali ch tnie do swego kraju du skich
wikingów dzia aj cych w Anglii.
Konieczno  obrony przed najazdem norma skim skonsolidowa a równie  Szkocj . Kenneth Mac
Alpin (88460) zosta  królem zjednoczonych Szkotów i Piktów, a jego nast pcy przy czyli do
swego królestwa woln  od Normanów pó nocn  cz  Nortumbrii (Bernicj ).
Rozwkit gospodarczy i kulturalny królestwa Anglosasów w X w. zako czy  si  jednak nowym
okresem najazdów norma skich (od ok. 980), nie ust puj cych poprzednim ani si , ani
gwa towno ci . Wzi y w nich udzia  silne bandy wikingów du skich i norweskich, na których
czele stali m.in. wygnani pretendenci do tronów du skiego i norweskiego: Swen Wid obrody i Olaf
Tryggvasson. W walce z naje cami królowie anglosascy sami pos ugiwali si  wynaj tymi
oddzia ami wikingów, co nie zawsze przynios o zamierzone rezultaty. Ale zdradzieckie
wymordowanie w roku 1002 przez króla Etelreda II wszystkich dru yn wikingów pozostaj cych na

dzie angielskim wywar o wra enie w ca ej Skandynawii i jeszcze bardziej wzmog o najazdy,
zw aszcza Du czyków. Walka zako czy a si  katastrof  królestwa anglosaskiego: w 1016 r.
rodzina Etelreda musia a zbiec do Normandii, a syn Swena, Kanut Wielki, og osi  si  królem
Anglii.

83. Wyprawy na daleki zachód i na wschód

Ekspansja Norwegów skierowa a si   poza Wyspami Brytyjskimi  na inne wyspy atlantyckie:
Szetlandy, Orkady, Hebrydy, Wyspy Owcze, wreszcie na Islandi . Kolonizacja tej ostatniej jest
dobrze znana dzi ki opisowi, zawartemu w  ród ach z XII w., opartych jednak na wiarygodnej
tradycji. Wed ug nich Islandia, bezludna wyspa, na której przed Norwegami istnia y tylko eremy
irlandzkich pustelników, zosta a opanowana po 870 r. przez wygnanych z Norwegii przeciwników
Haralda Pi know osego.  ci gn li oni nast pnie dalszych osadników i doprowadzili liczb
mieszka ców Islandii w 930 r. do oko o 30 tys., co stanowi o powa ny ubytek dla rzadko
zasiedlonej Norwegii. Ówczesny klimat Islandii pozwala  na upraw  roli (zbo e, rzepa itp.), ale
ludno  zajmowa a si  g ównie hodowl , zw aszcza owiec. Wa  rol  odgrywa o tak e
rybo ówstwo.
W nowych siedzibach Normanowie stworzyli arystokratyczn  organizacj  pa stwow , opart  na
rz dach starszyzny, dopuszczaj cej do g osu w prze omowych momentach zgromadzenie
wszystkich m czyzn (allting); mimo istnienia ró nic rnaj tkowych, nie dosz o jednak w Islandii
do feudalizacji spo ecze stwa. W roku 1000 allt ng powzi  decyzj  o przyj ciu chrze cija stwa,
które rozpowszechni o si  bez wi kszych przeszkód. W 1264 r. Islandia musia a uzna  w adz
królów norweskich i odt d rz dy nad krajem coraz bardziej przechodzi y w r ce obcych
czynników.
Z Islandii  miali  eglarze norma scy przedsi wzi li dalsze podró e w kierunku zachodnim. W 981
r. wiking islandzki Rudy za  pierwsz  osad  na zachodnim wybrze u Grenlandii;jego syn
Leifw 1003 r. wyl dowa  na wybrze u Ameryki, w kraju zwanym Vinland, zapewne na wschodnim
wybrze u dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Próby osiedlenia si  w Vinlandzie, podejmowane
kilkakrotnie, nie powiod y si  z powodu oporu, stawianego przez tamtejsz  ludno . Osady na
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Grenlandii natomiast przetrwa y do XIV w., kiedy to upad y w wyniku pogorszenia warunków
klimatycznych i w zwi zku z tyin zaniku kontaktów Grenlandii z krajami macierzystymi.
Wikingowie szwedzcy, zwani równie  Waregami, szukali szcz cia, napadaj c na po udniowe
wybrze a Ba tyku i walcz c tam ze S owianami oraz ludami ba ka skimi. Udawa o si  im tam
czasem zak ada  obozy warowne (np. w Wiskiautach na Sambii, w Grobinie w Kurlandii), w
których prowadzili handel i z których napadali na okoliczne osady, dopóki ich stamt d nie wyparto.
Najbardziej przedsi biorczy w drowali przez ca  Europ  Wschodni : poprzez New ,  adog ,
Wo chow docierali do Nowogrodu Wielkiego, który ju  w IX w. by  wa nym o rodkiem
handlowym pó nocnej Rusi, st d za  rzek owat' i Dnieprem  na Morze Czarne, albo te  ró nymi
drogami wodnymi do Wo gi i przez ni  do dalszych w ów handlowych: Bulgaru, stolicy
Bu garów wo skich, oraz Itilu, stolicy Chazarów. Przez Morze Czarne przenikali a  do
Konstantynopola i innych miast bizantyjskich, przez Morze Kaspijskie  do Iranu i Azji  rodkowej.
Wyprawy ich i tutaj nosi y ró ny charakter: od spokojnych podró y handlowych do napadów
rozbójniczych dru yn. Dru yny takie by y u ywane w rozgrywkach politycznych tej cz ci Europy:
wynajmowali je cesarze wschodniorzymscy, przyzywali na pomoc w adcy wschodnios owia scy i
tamtejsze miasta. W nie znanych bli ej okoliczno ciach jednemu z wodzów wikingów, Rurykowi,
uda o si  (862) opanowa  tron Nowogrodu Wielkiego; jego nast pca, Oleg, wypar  z Kijowa inn
dru yn  waresk  (882 i po czywszy Kijów z Nowogrodem, stworzy  podstawy do zjednoczenia
ziem ruskich. Potomkowie Ruryka, szybko wch oni ci przez s owia skie  rodowisko, panowali na
Rusi a  do XVI w. Przez d ugi czas utrzymywali o ywione kontakty ze Skandynawi , m.in.
sprowadzaj c stamt  dru yny posi kowe do swych wypraw na Bizancjum.

84. Pa stwo anglonormandzkie

Normanowie, osiedli w nowych siedzibach, w Normandii, Anglii, Irlandii, byli nie mniej aktywni
ni  ich rodacy skandynawscy. Szczególna rola przypad a w XI w. potomkom wikingów, którzy
osiedlili si  w Normandii. Niektórzy z nich na czele dru yn przenikali nad Morze  ródziemne,
zwalczaj c Arabów i bior c w po udniowych W oszech udzia  w rozgrywkach mi dzy obydwu
cesarstwami jako najemnicy w s bie poszczególnych ksi t w oskich i wodzów bizantyjskich.
W 1027 r. jeden z wodzów normandzkich zosta  ksi ciem w Aversa, za jego przyk adem poszli
inni, zak adaj c w asne ksi stwa b  zajmuj c miejsca dotychczasowych dynastów.
Szczególnie  wietn  karier  zrobili liczni synowie rycerza normandzkiego Tankreda d'Hauteville;
jeden z nich, Robert Guiscard, zjednoczy  w swych r kach wi kszo  ksi stw po udniowow oskich
i wypar  z W och zarówno Arabów, jak i Bizantyjczyków; inny, Roger, od 1061 r. rozpocz
podbój Sycylii. Syn Rogera, Roger II, po czy  pod swym panowaniem posiad ci norma skie na
Sycylii i w po udniowych W oszech i w 1130 r. przyj  tytu  królewski, k ad c fundamenty pod
Królestwo Obojga Sycylii (por. II, 35). Norma scy w adcy po udniowych W och rozwijali z kolei
ekspansj  na Grecj ; usi uj c opanowa  Epir (por. II, 51), a w czasie pierwszej krucjaty za yli w
Syrii ksi stwo ze stolic  w Antiochii (1098).
Ale i ksi ta Normandii nie chcieli pozostawa  w tyle za swymi wasalami. Uwag  ich skupi y
wypadki na terenie Anglii. Panowanie du skie nie przetrwa o tam d ugo po  mierci Kanuta
Wielkiego. Jego syn, bezdzietny Hartheknut, dla u agodzenia opozycji sprowadzi  do Anglii
przebywaj cego na wygnaniu w Normandii syna Etelreda, Edwarda; po rych ej  mierci
Hartheknuta (1042) Edward, zwany Wyznawc , zosta  wybrany królem, przywracaj c w ten sposób
rz dy starej dynastii Alfreda Wielkiego. Z Edwardem przybyli do Anglii liczni duchowni i rycerze
normandzcy, którym król hojnie nadawa  stanowiska dworskie i ko cielne oraz posiad ci na
wyspie; zwi zany d ugiem wdzi czno ci wobec ksi cia Normandii Wilhelma Bastarda, przyrzek
mu sukcesj  w Anglii w razie swej bezdzietno ci.
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W Anglii jednak normandzkie otoczenie króla, szerz ce francuski j zyk i obyczaje, spotka o si  z
niech ci  miejscowego mo now adztwa. Pod jego naciskiem król musia  zgodzi  si  na odsuni cie
od w adzy dostojników pochodzenia normandzkiego. Po  mierci Edwarda (5 stycznia 1066) mo ni
angielscy obrali królem przedstawiciela swej grupy, Haralda. Z pretensjami do tronu wyst pili
jednak dwaj w adcy norma scy: Wilhelm Bastard oraz król norweski Harald Hardrade, i obydwaj
prawie równocze nie wyl dowali na brzegach Anglii. Harald stawi  czo o swemu norweskiemu
imiennikowi i zada  mu kl sk  pod Stamford, gdzie król norweski poleg . Z kolei wojska Harolda
pospieszy y na po udnie, aby powstrzyma  najazd Wilhelma; tym razem jednak ponios y
brzemienn  w skutki kl sk  pod Hastings ( 14 pa dziernika 1066). Król Harald poleg , a Wilhelm
opanowa  Londyn i narzuci  swój wybór na króla Anglii.
Mo ni anglosascy próbowali raz jeszcze, w roku 1076, zrzuci  obcego w adc . Powstanie ich
krwawo st umiono, dobra rebeliantów zosta y skonfiskowane i rozdane normandzkim i francuskim
rycerzem Wilhelma. Rody Montgomerych, Mortimerów, Lacych, Beaumontów i in. obj y wielkie
dobra nadane im w lenno i pierwsze dygnitarstwa pa stwowe. Równie  wszystkie niemal godno ci
ko cielne znalaz y si  w r ku Francuzów. W ten sposób na dworze królewskim i w ród warstwy
panuj cej w Anglii na okres przesz o trzystu lat przewag  uzyska  obcy  ywio  francuski, co mia o
ogromny wp yw na rozwój polityczny i kulturalny, a nawet etniczny tego kraju.

PORZ DEK FEUDALNY NA ZACHODZIE I JEGO PROMIENIOWANIE

1. Uzale nienie wolnych ch opów

Rozk ad pa stwa Karolingów zapocz tkowa  now  epok  w historii Europy Zachodniej i
przyczyni  si  do przyspieszenia procesów feudalizacyjnych. W ich wyniku nast pi a pe na
krystalizacja ustroju spo ecznogospodarczego wsi zachodnioeuropejskiej, opartego na podzielonej

asno ci ziemi. Ustrój ten znalaz  odbicie w specyfcznych formach politycznoprawnych, tzw.
stosunkach lennych, a w dziedzinie ideologii  w przystosowaniu doktryny chrze cija skiej do
zada  obrony i usprawiedliwienia ówczesnej hierarchii spo ecznej.
Wraz z os abieniem w adzy pa stwowej zanik a w zachodniej Europie prawie doszcz tnie klasa
wolnych ch opów. Tylko na terenie Alp (a cz ciowo i na innych górzystych obszarach) oraz na
podmok ych wybrze ach Morza Pó nocnego zachowa y si  zorganizowane w terytorialne gminy
nieliczne grupy wolnych ch opów, uznaj cych nad sob  jedynie w adz  królewsk  i zaciekle
broni cych swej wolno ci przed zakusami okolicznych panów feudalnych. Na innych ziemiach
wszyscy ch opi weszli w silniejszym lub s abszym stopniu w zale no  od mo nych: w okresie
upadku w adzy królewskiej i najazdów norma skich nie trzeba by o wiele nacisku,  eby zmusi
ch opów do oddania si  "w opiek " mo nych; pozbawiona protekcji jednostka zdana by a
ca kowicie na  ask  gro nego losu. Karol Wielki usi owa  jeszcze hamowa  proces uzale niania
wolnych, ale ju  jego wnuk, Karol  ysy, w 874 r. zaleca , aby wolni wybierali sobie seniorów. W
Anglii, gdzie ten proces by  znacznie wolniejszy, król Etelstan (92535) równie  zaleca
poszukiwanie opieki u mo nych.
W ten sposób ca a zachodnia Europa pokry a si  sieci  wi kszych i mniejszych w ci feudalnych,
obejmuj cych  obok obszarów le nych i gruntów uprawianych na rachunek pana  grunty
poddanych ch opów. Ci ostatni  mimo istnienia mi dzy nimi pewnych ró nic w zakresie praw i
obowi zków  zaczynali tworzy  coraz bardziej jednolit  klas , sk adaj  si  zarówno z dawnych
niewolnych, jak i wolnych, którzy przez komendacj  weszli w stosunek zale no ci osobistej lub
gruntowej. We Francji poddanych ch opów nazywano terminem odnosz cym si  niegdy  do
niewolników (serui, serfs); rozszerzenie go na ch opów poddanych, ongi  wolnych, jest miar
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pogorszenia ich sytuacji spo ecznej, co w pewnym stopniu tylko rekompensowa a poprawa doli
dawnych niewolników. Wolni ch opi, jakich spotykamy w  ród ach francuskich, to ludzie nie
posiadaj cy dziedzicznych praw do ziemi i st d zwani go mi (fzospites); dopóki jednak
pozostawali na ziemi nale cej do pana feudalnego, musieli pe ni  wszelkie powinno ci, nie
ró ni ce si  wiele od powinno ci "serwów".
Równie  w Niemczech okre lano cz  poddanych terminem, wskazuj cym na jego niewolnicz
genez  (Leibeigene); tam jednak ró nice mi dzy ch opami pochodzenia niewolnego a poddanymi
wywodz cymi si  spo ród wolnych przetrwa y o wiele d ej. Sprzyja a temu silniejsza w
Niemczech ni  we Francji w adza pa stwowa i utrzymanie si  s dów publicznych, którym
podlega a ca a ludno  wolna pod wzgl dem prawnym. St d i stosunki mi dzy panami a ch opami
uk ada y si  w Niemczech zale nie od stanowiska prawnego tych ostatnich.
W Anglii rozwój uzale nienia wolnych ch opów przebiega  inaczej ni  na kontynencie  uleg  on
okresowemu zahamowaniu w okresie najazdów norma skich, kiedy to wolne ch opstwo zosta o
wzmocnione przez pojawienie si  tysi cy nowych wolnych osadników du skich, rz dz cych si

asnym prawem. St d w Anglii, nawet po naje dzie Wilhelma Zdobywcy (por. I, 84), który
przyspieszy  feudalizacj  przez zaszczepienie na wyspie wzorów francuskich i przez obrócenie w
poddanych wielu wolnych dotychczas ludzi, pozosta a silna warstwa osobi cie wolnych ch opów
(freehofders).
W Skandynawii gospodarka niezbyt rozwini tej w asno ci ziemskiej mo nych oparla si  na pracy
niewolników, którzy stopniowo przekszta cali si  w poddanych ch opów. Proces uzale niania
wolnych ch opów rozwin  si  pó no, przede wszystkim w Danii (XIII w.); w Szwecji i Norwegii
nie przybra  wi kszych rozmiarów klasa wolnych ch opów, odpowiadaj c powstaniami na próby
ujarzmienia, nie dopu ci a do pe nej feudalizacji krajów skandynawskich i w wi kszo ci zachowa a
pe ne prawa do ziemi.
Wolno  osobist  jak wynika z rozwijaj cych si  dopiero bada  nad wsi  w osk  zachowa a
równie  znaczna cz  ludno ci ch opskiej Italii, mimo wci gni cia w ramy wielkie w asno ci
ziemskiej. Przetrwanie tradycji prawa rzymskiego sprawi o,  e obok ch opów osobi cie zale nych
(tych zwano we W oszech manentes) istnieli tzw. libeffarii, których stosunek do pana normowa a
umowa, z regu y na pi mie. Ponadto, zw aszcza w pobli u miast, pewna liczba ch opów zachowa a
nie tylko wolno  osobist , ale i w asno  ziemi.

2. Po enie ch opów  poddanych

W zasadzie jednak ogó  ludno ci wiejskiej w zachodniej Europie uformowa  w IXXI w. je eli nie
prawnie, to faktycznie do  jednolit  klas  ch opów  poddanych, uzale nionych od feudalnego pana
wsi. Zale no  ta mog a by  potrójna: w stosunku do niektórych opiera a si  na prawie w asno ci
pana do osoby ch opa, w stosunku do wszystkich  na prawie w asno ci pana do ziemi, uprawianej
przez ch opa; wreszcie pan feudalny, obdarzony immunitetem, posiada  wobec ch opów w
mniejszym lub wi kszym stopniu uprawnienia w adzy publicznej: w adz  s dow  (z
ograniczeniami lub bez ), policyjn , wojskow . Pan mia  te  obowi zek opieki i obrony poddanych.
Ten ostatni typ w adzy przys ugiwa  panu feudalnemu cz sto (np. w Niemczech i W oszech, a
tak e w Anglii) nawet wobec ch opów, którzy byli wolni osobi cie i mieli prawo w asno ci ziemi;
by  on te  cz sto wykorzystywany do narzucania ch opom  ci lejszej zale no ci. W niektórych
krajach jednak (np. w po udniowych Niemczech) poszczególni ch opi bywali uzale nieni od kilku
panów feudalnych jednocze nie: od jednego osobi cie, od drugiego  ze wzgl du na ziemi , na
której siedzieli, od trzeciego wreszcie  z tytu u w adzy s dowopolicyjnej. Zwi ksza o to wprawdzie
ich powinno ci, ale mniej kr powa o swobod  i umo liwia o wykorzystywanie sprzeczno ci
mi dzy panami.
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Powinno ci ch opskie sprowadza y si  do trzech rodzajów renty feudalnej: pa szczyzny, tj. uprawy
ziemi, zarczerwowanej bezpo rednio dla dworu, danin w naturze oraz w pieni dzu. Rozwój renty
przebiega  w kierunku zaniku pa szczyzny  w miar  redukcji pa skiej domeny) i zwi kszenia
daniny w pieni dzu w stosunku do naturaliów, w miar  o ywienia gospodarki towarowej. Bardzo
skomplikowane by y prawne tytu y poszczególnych danin i powinno ci. Wi kszo  ich wywodzi a
si  z tytu u dzier enia ziemi, stanowi cej w asno  pana feudalnego; jednak ch opi zale ni
osobi cie p acili poza tym specjalne daniny rekognicyjne* obok op at za ma stwo (zw aszcza
po czone z przeniesieniem si  pod w adz  innego pana) i oddawania panu pewnej cz ci spadku
po zmar ym poddanym (najcz ciej najlepsza sztuka byd a).
Jakkolwiek w praktyce gospodarstwo ch opskie by o z regu y dziedziczne, to prawa ch opów do
dziedziczenia by y ró ne, ró ny te  by  stopie  pokrewie stwa uprawnionych do dziedziczenia.
St d dziedziczenie gospodarstwa po czone by o z danin  na rzecz pana, znowu rozmaitej
wielko ci: od drobnej op aty rekognicyjnej a  dn cz ci inwentarza. Specjalne daniny od
poddanych i robocizny, zw aszcza w zakresie transportu, przys ugiwa y panu tak e z tytu u jego
publicznych uprawnie . By y to stosunkowo niewielkie ci ary, panowie jednak potrafili
wykorzysta  sw  w adz , narzucaj c ch opom tzw. banalitety, tj. obowi zek odp atnego
korzystania z ró nych urz dze  wybudowanych na terenie w ci: m yna, browaru, t oczni wina
lub oliwy, piekarni, wreszcie karczmy. Te ci ary nale y w ród ludno ci wiejskiej do najbardziej
znienawidzonych.
Na tym jednak nie ko czy y si  ci ary ch opskie. Nawi zuj c do biblijnej tradycji  ydow kiej,
ko ció da  od wiernych "dziesi ciny", tj. dziesi tej cz ci dochodów na swe potrzeby. Za
Karolingów zwyczaj ten upowszechni  si  w ca ym pa stwie frankijskim.
*danina rekognicyjna  niewielka w zasadzie danina, oddawana jako dowód uznawania zale no ci.
Ch opi musieli wi c w dzie oddawa  na rzecz ko cio a dziesi  cz  zbiorów zbo a, cz sto
tak e wina (na po udniu) oraz zwierz t rze nych. Rych o rozpocz y si  jednak spory o dziesi cin ;
duchowie stwo parafialne najbardziej tu uprawnione, zosta o z niej wyzute b  przez  wieckich
panów  fundatorów lub "opiekunów ' ko cio a parafialnego  b  przez hierarchi  duchown  i
klasztory. Szczególnie z rozwojem gospodarki towarowej dziesi ciny sta y si  elementem
wymiany, mi dzy panami feudalnymi, zastawu i spekulacji.
Ch opi podlegali równie  ci arom na rzecz pa stwa, którego rola, zredukowana do minimum we
Francji, w Niemczech by a wci  powa na. W Anglii wprowadzono ju  na pocz tku  I w.
powszechny podatek, Darra eld, przeznaczony pierwotnie na okup dla du skich naje ców,
pó niej na organizacj  najemnych dru yn wojskowych. Równie  feudalna pomoc materialna
"prekaria" ' laide, Bede, przys uguj ca seniorowi w pewnych wypadkach od swych wasali, zosta a
przerzucona na ich poddanych.
W ten  sposób na masie poddanych ch opów opiera a si  ca a hierarchia spo eczna feudalizmu;
ch opi dostarczali  rodków utrzymania klasom panuj cym, umo liwiaj cych równie  istnienie i
rozwój ówczesnej cywilizacji. Oficjalna ideologia ko cielna (Adalberon biskup Laon w pierwszej
po owie XI w.) rych o znalaz a uzasadnienie tego  tanu rzeczy, dziel c spo ecze stwo na trzy
grupy wedle swoi cie poj tego podzia u pracy: na tych, którzy pracuj   (ch opów), tych,
którzybroni  (rycerstwo) i tych, którzy si  za nich modl  (duchowie stwo). W poj ciu Adalberona
wszystkie trzy rodzaje dzia alnn ci by y niezb dne dla  ycia spo ecze stwa, cho  istnia a mi dzy
nimi hierarchia wa no ci i dostoje stwa, wypadaj ca oczywi cie na niekorzy  ch opów. A jednak
wida  tu post p  je li chodzi o ocen  pracy w stosunku do staro ytno ci, kiedy otacza a j
powszeehna pogarda.

3. Stosunki lenne
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W  po ecze twie feudalnym tego okresu ch opi stanowili podstaw  skomplikowanej drabiny
spo ecznej, która zast pi a dawne wczesno redniowieczne, krzy uj ce si  cz sto struktury.

asno  ziemi  podstawy produkcji w spo ecze stwie feudalnym  nie by a podzielona tylko
mi dzy ch opa a jego bezpo redniego pana, albowiem ten pan poisiada  j  jako lenno, obci one
szeregiem obowi zków, od przedstawiciela wy szego szczebla drabiny feudalnej. Zale no  ch opa
od pana feudalnego znajdowa a przed enie w wi zach podleg ci,  cz cych jego pana z

asnym seniorem.
Geneza  drabiny, feudalnej wi e si  z frankijskim systemem beneficjalnym wyros ym z potrzeby
natury militarnej, ze wzrostem znaczenia ci kozbrojnej jazdy (por. I, 59);jednak analogiczne
nadania ziemskie z obowi zkiem s by wojennej spotykamy i na innych terenach. Wprowadzony
przez Karola M ota i jego nast pców system szybko si  rozpowszechni , a zwi zany z beneficjum
(które wkrótce zacz o przyjmowa  nazw  lenna) stosunek osobistej zale no ci beneficjariusza
(lennika, wasala) od nadawcy beneficjum (który przybiera nazw  seniora, tj. starszego) okaza  si

em spo ecznym silniejszym od dotychczasowych.

Prekaria  podatek feudalny z tytu u obowi zku pomocy ze strony wasala dla seniora w ci kim po eniu i. Nie nale y
myli  jej z preka   darowizn , uzale niaj  wolnych od duchownych panów feudalnych.

Id c w  lady królów, równie  mo now adztwo  wieckie i duchowne pocz o organizowa
podw adne rycerstwo, czy to za pomoc  nada  lennych, czy te  zmuszaj c do  ji niezale nych
dotychczas drobniejszych rycerzy. Sprzyja o temu pa stwo, nak adaj c na seniorów
odpowiedzialno  za wype nianie s by wojskowej przez ich wasali. Senior stawa  w ten sposób w
roli po rednika mi dzy swym wasalem a królem. Proces ten rozwija  si  szybko w IX w., w okresie
rozk adu imperium karoli skiego, kiedy w wyniku rozgrywek dynastycznych w adza przesz a w

ce mo now adztwa, praktycznie nieusuwalnegoju  z piastowanych urz dów. Same urz dy
hrabiów, margrabiów, ksi t i biskupów wraz z przys uguj cymi im uprawnieniami i zwi zanymi
z ich piastowaniem dobrami ziemskimi zacz y by  nadawane w lenno; co wi cej, kapitularz
Karola  ysego z Quierzy (877) przewidywa  dziedziczno  urz du hrabiego. Rozprz enie aparatu
pa stwowego w dobie wojen mi dzy Karolingami i najazdów norma skich spowodowa o
nadawanie przez królów zaufanym mo nym pe nomocnictw do zarz dzania wi kszymi obszarami,
obejmuj cymi szereg hrabstw; w ten sposób ambitni mo now adcy tworzyli pa stwa w pa stwie,
wykorzystuj c wszelkie separatyzmy dzielnicowe (w Akwitanii, Flandrii itp.); niekiedy
przyjmowali nawet tytu  królewski (Boso w Prowansji, Rudolf w Górnej Burgundii).

adza królewska we Francji skurczy a si  do niewielkich posiad ci, stanowi cych bezpo redni
domen  królewsk : król (zwany w hierarchii feudalnej suzerenem) by  wprawdzie najwy szym
seniorem i najwy szym w cicielem ca ej ziemi w pa stwie, w rzeczywisto ci jednak zale  od
poparcia swych najwi kszych lenników. I oni z kolei nadawali w lenno rozleg e posiad ci (a
nawet ca e hrabstwa) w asnym wielkim wasalom, jednak obok tych wielkich wasali opierali si  na
gromadach drobnego rycerstwa, którym nadawali lenna bezpo rednio od siebie; ci drobni panowie
feudalni, pozostaj cy w opozycji do wielkich, umo liwiali wspólnemu seniorowi (ksi ciu,
hrabiemu) panowanie nad sytuacj  i podporz dkowanie ca ci. Tote  w miar  jak w adza
Karolingów francuskich traci a znaczenie, ros a pot ga ich najwi kszych lenników.
W wieku XI, gdy system lenny osi gn  najwi kszy rozkwit, skrystalizowa y si  ostatecznie jego
formy prawne i specyficzna obrz dowo , która wycisn a niezatarte pi tno na ca ej kulturze
europejskiej. Wasal mia  obowi zek stawi  si  na wezwanie seniora z pomoc  zbrojn  (ale czas
trwania takiej s by wojennej ograniczono do 40 dni), a tak e celem udzia u w radzie lub s dzie
parów; obowi zywa a go wobec seniora lojalno , zakazuj ca szkodzenia osobie, interesom i
dobremu imieniu seniora. Wasal mia  ponadto obowi zek pomocy materialnej seniorowi w
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wypadku konieczno ci wykupu go z niewoli, w chwili wydania najstarszej córki za m  i
pasowania najstarszego syna na rycerza. Wasale jednego seniora, zwani we wzajemnych
stosunkach mi dzy sob  parami (od  ac. parrówny), tworzyli jedn  grup  feudaln  (zazwyczaj
równocze nie jednostk  polityczn ); za swe wykroczenia przeciw seniorowi odpowiadali przed

dem parów; w razie wiaro omstwa (felonia) s d móg  wasala pozbawi  lenna. Równie  senior
mia  wobec wasala obowi zki, sprowadzaj ce si  do pomocy i protekcji; w razie udowodnionej
nielojalno ci ze strony seniora wasal móg  si  uwa  za zwolnionego od przysi gi lennej i
wypowiedzie  pos usze stwo.
Nie  czy y wasala natomiast w feudalizmie francuskim  adne stosunki z seniorem w asnego
seniora. Zasada: "wasal mego wasala nie jest moim wasalem", niepodzielnie panuj ca we Francji
zamyka a w ciwie królom mo liwo  odwo ania si  do ni szego rycerstwa przeciw
niepos usznym posiadaczom wielkich ksi stw i hrabstw. Natomiast pojawi y si   z czasem coraz
liczniejsze  wypadki przyjmowania przez wasali lenna (i zwi zanych z nim zobowi za ) od kilku
seniorów; dalsz  komplikacj  przynios o obejmowanie przez seniorów wy szego stopnia lenn
ni szego stopnia, czasem od w asnych wasali, wreszcie niejasne stosunki na granicy francusko
niemieckiej, gdzie liczni wasale (nawet wielcy, jak ksi ta Lotaryngii czy hrabiowie Flandrii)
dzier yli jedne posiad ci od cesarzy, inne od królów Francji. Nie trzeba podkre la , jak trudn
sytuacj  stwarzali tacy wasale,  lubuj cy "wierno " dwu panom, cz sto ze sob  zwa nionym.
Stosunek lenny by  zasadniczo do ywotni; w chwili  mierci jednej ze stron musia  by  odnowiony.
W praktyce jednak lenna by y dziedziczne, przechodz c na synów, a z czasem i na córki wasali.
System lenny, rozszerzaj c si  coraz bardziej, obj  równie  godno ci i dobra ko cielne nadawane
przez królów podobnie jak inne beneficja. Z kolei biskupi i opaci nadawali w lenno posiad ci
ko cio a  wieckirn rycerzom, tworz c w ten sposób w asn  jednostk  feudalnopolityczn   seniori ;
w Niemczech z posiad ci ko cielnych wyros y silne pa stwa z biskupami i opatami na czele.
Ró nica mi dzy zale no ci  wasala od seniora a zale no ci  ch opa od pana feudalnego polegaia

ównie na rodzaju powinno ci, spoczywaj cych na wasalu rycerzu (zasadniczo s ba wojskowa,
ale czasem i inne zobowi zania) i na ch opie (pa szczyzna, czynsz). Zwody prawa feudalnego
uznawa y,  e powinno ci lenna rycerskiego nie powinny podwa  wolno ci osobistej. Jednak e
przez d ugi czas granica mi dzy lennem rycerskim a dzier eniem ch opskim (cz sto równie
okre lanym jako lenno, st d  przez niemieckie Lehen  polski termin na dzia  ch opsk an) by a
mglista. Lenna rycerskie dostawa y si  zreszt  czasem w r ce ludzi pochodzenia niewolnego  tzw.
ministeria ów, a w ród ch opów ci gle wielu uwa anych by o za wolnych osobi cie. Cz sto te  (np.
w Gaskonii) stosowano przy nadawaniu gospodarstw ch opskich ceremonie zbli one do
inwestytury.
Ho d (homagium) i inwestytura sk ada y si  na uroczysty akt nadania lenna. Wasal kl ka  przd
siedz cym seniorem, sk adaj c r ce i wk adaj c je w d onie seniora. Ten podnosi  go z kl czek i
ca owa  w usta. Nast pnie wasal sk ada  przysi  lenn  na Ewangeli  lub relikwie; z kolei senior
wr cza  kl cz cemu wasalowi symbol nadawanego lenna (chor giew, w óczni , pastora  itp.).
Przedstawiony tu hierarchiczny feudalny system spo eczny znalaz  odbicie w ca koszta cie
ówczesnego  ycia, a jego prze ytki mo na spotka  w ród narodów europejskich do dnia
dzisiejszego. Ideologiczne uzasadnienie tego systemu da redniowieczny ko ció , sakralizuj c
przysi  lenn  i rozszerzaj c  wiat feudalny w za wiaty; Bóg by  w ówczesnych poj ciach czym
w rodzaju suzerena suzerenów ziernskich, a i jego przeciwnik  szatan mia  swych ziemskich
lenników. Zwolennicy chrze cija skiego uniwersalizmu chcieli uwie czy  system feudalnych
królestw zwierzchni  w adz  cesarza lub papie a, równie  widzian  w feudalnych kategoriach.
Nawet modl c si , nie stali ju  ludzie pe nego  redniowiecza z podniesionymi r koma, jak ich
przodkowie (ten sposób modlitwy zachowa  si  jedynie w ceremoniach mszy), lecz sk adali Bogu i
wi tym ho d na sposób lenny, kl cz c ze z onymi r koma. Wierno  wasala wobec seniora,

opiewana jako najwy sza cnota, sta a si  podstaw  rozwijaj cej si  w XI w. ideologii rycerskiej,
która wzbogaci a feudaln  obrz dowo  o pasowanie na rycerza i zwi zane z ni  ceremonie.
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4. Francja w okresie rozdrobnienia feudalnlego

We Francji  która nam pos a tu jako model  system feudalny osi gn  klasyczny kszta t,
doprowadzaj c to pa stwo w X w. do kómpletnego prawie rozk adu. Ostatni królowie z dynastii
Karolingów stanowili igraszk  w r kach zwalczaj cych si  koalicji wielkich seniorów, panuj cych
nad dzielnicami, obejmuj cymi nieraz dziesi tki hrabstw. Najpot niejszymi z nich byli: ksi ta
Akwitanii na po udniu, hrabiowie Flandrii i ksi ta Normandii na pó nocy, hrabiowie Szampanii i

ta Burgundii na wschodzie, hrabiowie Anjou (Andegawenii) i niczale ni w ciwie ksi ta
Bretanii na zachodzie; niewiele mniejsz  rol  odgrywali hrabiowie Barcelony lzwi zani zreszt  ju
raczej z Hiszpani  ni  z Francj ), hrabiowie Tuluzy, Blois, Vermandois.
W centrum kraju rozci ga o si  mi dzy Loar  a Sekwan  tzw. ksi stwo Francji. Jego panowie,
wywodz cy si  od rz dz cego tam w po owie IX w. Roberta Mocnego  podobno potomka
przesiedlonych saskieh naczelników plemiennych), przez sto lat d yli do odebrania tronu
Karolingom lpor. I, 65). Ostatecznie po  mierci króla Ludwika V w 985 i prawnuk Roberta
Mocnego, Hugo Kapet, korzystaj c z poparcia niemieckiego dworu cesarskiego, nie dopu ci  do
tronu stryja zmar ego króla, Karola, i zosta  w Senlis wybrany królem przez najwi kszych wasali
królewskich. Za ona przez niego dynastia Kapetyngów znajdowa a si  w trudnej sytuacji,
zw aszcza wobec uznania zasady elekcyjno ci tronu. W adza Kapetyngów po staremu ogranicza a
si  do terenów mi dzy Pary em a Orleanem (odt d tzw. domeny królewskiej), dla których, na
domiar z ego, równie  drobniejsi wasale niezbyt wiele sobie robili z królewskich rozporz dze .
Kiedy syn i nast pca Hugona Kapeta, Robert Pobo ny, usi owa  przy czy  do domeny królewskiej
opró nione ksi stwo burgundzkie,spotka  si  z ogóln  opozycj  swych wielkich wasali i musia  je
nada  jednemu z m odszych synów ( 1016). Sytuacja Kapetyngów pogorszy a si  jeszcze,
kiedyjeden z najsilniejszych wasali, Wilhelm Zdobywca ksi  Normandii, zosta  królem Anglii,
przyt aczaj c pot  swego suzerena (por. I, 84).
A jednak Kapetyngowie robili co mogli, by utwierdzi  si  na tronie. Ko cielne pomazanie i
koronacja wynosi y ich w oczach spo ecze stwa ponad rywali, a g oszona le enda o cudownej
mocy uzdrawiania, jakiej Bóg udziela królom Francji, nies ychanie umacnia a ich powag . Potrafili
pozyska  sobie kler, którego hierarchia, mimo obszernych posiad ci, pozostawa a co do roli
politycznej daleko w tyle za  wieckimi seniorami. Poprzez nadawanie opró nionych godno ci
ko cielnych oddanym sobie ludziom Kapetyngowie zyskali w ko ciele pot  podpor . Przy tej
pomocy przeprowadzili zasad  wyznaczania (koronacji) nast pcy za  ycia króla: ju  Hugo Kapet
przeprowadzi  elekcj  i koronacj  swego syna Roberta Pobo nego; ten ostatni koronowa  kolejno
dwu synów: Hugona i Henryka, Henryk I przed  mierci  zd  przeprowadzi  koronacj  Filipa I.
W ten sposób królowie Francji doprowadzili z czasem do ustalenia si  dziedziczno ci tronu,
osi gaj c szcz liwie to, co nie uda o si  ich rywalom  królom i cesarzom niemieckim. Do
uzyskania rzeczywistej w adzy w królestwie by ojednakjeszcze daleko.
Jak ju  powiedziano, w adza wielkich wasali króla francuskiego z regu y dawa a im wi ksze
mo liwo ci ni  ich suzerenowi. Stosunki lenne w poszczególnych dzielnicach przedstawia y si
jednak ró norodnie. Najwi zy z wasali królewskich, ksi  Akwitanii, panowa  na ogromnych
terenach na po udnie od Loary; odziedziczenie na pocz tku XI w. ksi stwa Gaskonii opar o granice
Akwitanii o Pireneje. Sytuacja ksi cia Akwitanii wewn trz w asnych posiad ci najbardziej
przypomina a sytuacj  króla. Klasyczna drabina feudalna, która w Akwitanii, a zw aszcza w
Gaskonii, obejmowa a równie  ch opów, odcina a ksi cia od wasali ni szego rz du, uzale niaj c
go od grupy silnych hrabiów, wicehrabiów i baronów i utrudniaj c jak kolwiek unifikacj  w
ramach wielkiego ksi stwa, maj cego wszak dawne tradycje odr bno ci pa stwowej i odcinaj cego
si  j zykowo i kulturowo od pó nocnej Francji.
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Skrajnym przeciwie stwem Akwitanii by o utworzone przez naje eów norma skich u uj cia
Sekwany ksi stwo Normandii  por. I, 82), które pod ber em potomków Rollona ( najwybitniejsi:
Ryszard I bez Trwogi, 94296, Robert Diabe ,102735) ros o w pot  i mimo romanizacji
niewielkiej stosunkowo grupy naje ców, stworzy o odr bny i ró ni cy si  znacznie od reszty
Francji organizm pa stwowy.
Normanowie przyj li wprawdzie system feudalny, osiadaj c na przydzielonej przez ksi ta ziemi,
ale zachowali zale no  wszystkich wojowników od wodza hoiziinga, czyli ksi cia Normandii.
Powsta a wprawdzie i tu drabina feudalna ale nawet najni sza grupa wojowników, wyposa ona
tylko w ma e gospodarstwa zbli one do ch opskich i obok s by wojskowej poci gana do
czynszów i pracy pa szczy nianej, obowi zana by a po rednio do pos usze stwa wobec ksi cia.
Ten ostatni potrafi  stworzy  niezale nie od sieci seniorii w asn  administracj  kraju, z ksi cymi
urz dnikami, nosz cymi tytu  wicehrabiów, kontroluj cymi dzia alno  hrabiów i baronów
wielkich lenników ksi cia. Dla umocnienia swej w adzy ksi ta zabraniali komukolwiek bez swej
wiedzy budowa  zamki warowne. Powsta a te  centralna administracja, zwi zana z dworem
ksi cym.
W swej dzia alno ci wewn trznej, która doprowadzi a w Normandii do zaniku wojen prywatnych i
do spokoju, nie znanego w innych dzielnicach Francji, ksi ta korzystali z poparcia ko cio a.
Sojusz ich z czynnikami zmierzaj cymi do reformy  ycia kleru (zwi zanymi z burgundzkim
klasztorem w Cluny, por. II, 27) doprowadzi  wprawdzie do daleko id cego uzale nienia kleru
normandzkiego od w adzy ksi cej, ale jednocze nie pod wzgl dem moralnym i organizacyjnym
kler ten górowa  nad duchowie stwem reszty Francji.

5. Feudalizm angielski

Ten normandzki system feudalny zosta  po bitwie pod Hastings przeszczepiony przez Wilhelma
Zdobywc  na grunt Anglii. Zasady lenne nie by y tam ca kowit  nowo ci ; pod niew tpliwym
wp ywem karoli skim królowie i mo now adcy (lordowie) zacz li nadawa  ziemi  z obowi zkiem

by wojennej, ale wci  przewa y dru yny, stale otaczaj ce pana i  ywione przez niego
(termin lord wywodzi si  z anglosaskiego lzlaford  dawca chleba). Z tych dru ynników,
pochodz cych z najrozmaitszych warstw ludno , niekiedy nawet niewolnych, powsta o pó niejsze
rycerstwo: angielski termin khnight, oznaczaj cy rycerza, by  pierwotnie nazw  niewolnego s ugi
(niemiecki Kizecht). Przyczyn  powolnego rozwoju systemu lennego w Anglii by o niewielkie
znaczenie jazdy w wojnach toczonych na wyspie do po owy XI w., st d równie  ch opi zostali w
znacznym stopniu zobowi zani do s by wojskowej, nie poci gaj cej za sob  zbyt wielkich
kosztów. Dopiero kl ska zadana angielskiej piechocie Haralda przez konne rycerstwo Wilhelma
Zdobywcy ca kowicie zmieni a sytuacj .
Konfiskata ziem, nale cych do buntuj cych si  mo now adców anglosaskich, pozwoli a
Wilhelmowi obdzieli  posiad ciami lennymi przyby ych z Normandii rycerzy; zadba  on tak e o
stworzenie pot nej domeny królewskiej, obejmuj cej 1/7 dóbr ziemskich. Znaczne dochody

yn y do skarbu królewskiego równie  z innych  róde  (prekaria, zachowany Danegeld, daniny
od miast,  ydów, op aty celne itd.). Ca e zreszt  terytorium kraju uznano za w asno  króla,
nadawan  na prawie lennym wasalom królewskim i z kolei przez nich rozdzielan  mi dzy

asnych wasali. W przeciwie stwie do Francji jednak wprowadzono zasad  przysi gi wierno ci
dla króla
od wszystkich wolnych poddanych, a wi c równie  wasali drugiego stopnia i wolnych ch opów,
tzw. freeholderów (zgromadzenie w Salisbury, 1086). Wilhelm Zdobywca, opieraj c si  na
konnym rycerstwie, nie zlikwidowa  jednak ch opskiego pospolitego ruszenia (fyrd), które nieraz
jeszcze mia o odegra  rol  w walkach, toczonych na wyspie.
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Prerogatyw królewskich strzeg  rozbudowuj cy si  aparat administracyjny i skarbowy, skarb
publiczny zosta  oddzielony od prywatnej szkatu y króla. Dzie em tego aparatu jest imponuj cy
spis dóbr i dochodów w Anglii w 108586 r., stanowi cy nieocenione  ród o do historii
gospodarczej, spo ecznej i demografii, znany pod nazw  Ksi gi S du Ostatecznego (Domesday
Booh). Utrzymane zosta o s downictwo publiczne pod kontrol  funkcjonariuszy królewskich,
zak adaj ce równo  wszystkich wolnych wobec prawa, a w r ku królewskich urz dników
zbieraj cych podatki, szeryfów, zacz  si  skupia  nadzór nad s downictwem i utrzymanie
porz dku w skali hrabstwa, nominalnie zarz dzanego przez hrabiego, bezpo redniego wielkiego
lennika królewskiego. W ten sposób monarchia anglonormandzka sta a si  jednym z najsilniejszych
organizmów pa stwowych w Europie Zachodniej.

6. System lenny we W oszeclh i Burgundii

System lenny w pó nocnych W oszech rozwin  si  w pe ni pod wp ywem karoli skim, jakkolwiek
wiele jego elementów istnia oju  za czasów longobardzkich. Specyfczne warunki pó nocnych

och, zwi zane z istnieniem tam od VI w. silnych ksi stw, nominalnie tylko uznaj cych w adz
królewsk , nada y W ochom pi tno jeszcze wi kszego rozbicia politycznego ni  to mia o miejsce
we Fran ji. Korona w oska, stanowi ca po wyga ni ciu miejscowej linii Karolingów (875)
przedmiot wspó zawodnictwa ksi t longobardzkich i w adców zza Alp, nie dawa a swym
nosicielom nawet tej moralnej powagi, jak  rozporz dzali królowie Francji. Podobna by a sytuacja
papiestwa, które w drugiej po owie IX i X w. stanowi o przedmiot rywalizacji i walk mi dzy
mo nymi rodami Rzymu i  rodkowych W och; zwyci ska strona obsadza a tron papieski, zwykle
okrutnie obchodz c si  z obalonym "namiestnikiem Chrystusowym".

rodkowe i po udniowe W ochy, ci gle jeszcze maj ce powi zania z Bizancjum (które w XI w.
zachowa o resztki swych posiad ci italskich), zanadto zwi zane by y z tradycjami prawa
rzymskiego, by szybko przej  system lenny w jego dojrza ej formie. Niemniej jednak istnia y ju
elementy tego systemu w postaci powi za  obowi zków wojskowych z posiad ciami ziemskimi
nie tylko w ksi stwach longobardzkich tych terenów, ale tak e w posiad ciach bizantyjskich.
Bizantyjscy dowódcy  duksowie i trybunowie  rozlu niaj c swe stosunki ze stolic  i prowadz c
coraz bardziej niczale  polityk , niewiele si  ró nili od s siednich ksi t longobardzkich. Nie
maj c funduszów na op acenie sta ego wojska, nadzielali  nierzy ziemi , nawi zuj c w ten
sposób do frankijskiego systemu beneficjalnego. Tote  norma scy zdobywcy, którzy w XI w.
wprowadzili w po udniowych W oszech zachodnioeuropejski system lenny, napotkali tu
przygotowany grunt. W Pa stwie Ko cielnym pocz tki represji systemu lennego  czy y si  z
pontyfikatem Francuza Sylwestra II (Gerberta z Aurillac, 9991003); w ci gu XI w. system ten
wszed  w praktyk  w adz Pa stwa Ko cielnego.
Równie  królestwo Burgundii stanowi o a  do  wej unii z Niemcami (1032) konglomerat wielkich
seniorii feudalnych, s abo powi zanych z osob  królasuzerena. Królowie niemieccy, po czywszy
pod swym ber em dawne pa stwo wschodniofrankijskie, W ochy i Burgundi , d yli do
umocnienia swej w adzy m.in. drog  uporz dkowania prawa lennego. Doprowadzi o to w
Lombardii do spisania zwi zanych z nim zwyczajów w zwodzie zwanym Consieti
donesfecedorium (XIXII w.).

7. Niemcy za ostatnich Karolingów
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Rozwój feudalizmu niemieckiego przebiega  innymi nieco drogami ni  w pozosta ych cz ciach
imperium karoli skiego. I w pa stwie wschodniofrankijskim dosz o do os abienia w adzy
królew kiej, podobnie jak to obserwowali my we Francji i W oszech, ale tendencje od rodkowe
spowodowane by y tu nie tylko faktem przechwycenia prerogatyw pa stwa przez wielk  w asno
ziemsk , ale i separaty tycznymi d no ciami plemion germa skich, stosunkowo niedawno
przy czonych do pa stwa Franków. Ju  podzia y dynastyczne Karolingów wschodniofrankijskich
w IX w. uwzgl dnia y struktur  plemienn  kraju. Mo now adztwo poszczególnych plemion
wykorzysta o je do pog bienia odr bno ci; mimo utrzymania formalnej jedno ci królestwa,
odr bno  ta doprowadzi a w drugiej po owie IX w. do wy onienia si  spo ród tych mo nych
ksi t plemiennych, d cych do przekszta cenia swej w adzy w suwerenn . Najsilniejszy
separatyzm przejawia y najpó niej w czone terytoria: Saksonia na pólnocy i Bawaria na po udniu,
a obok nich wyodr bni y si  ksi stwa szwabskie i franko skie.
System lenny rozwin  si  silniej we Frankonii, a zw aszcza w jej cz ci lewobrze nej; ale i tam
panowie feudalni posiadali obok lenn dobra dziedziczne, nie pochodz ce z nadania na prawie
lennym, tzw. alodia. Im dalej na wschód, tym pó niej pojawia y si  lenna, tym wi ksze posiad ci
alodialne znajdowa y si  w posiadaniu mo nych. Prawo lenne nigdy zreszt  w Niemczech nie sta o
si  panuj cym systemem prawnym, stopniowo tylko ogarnia o poszczególne sfery stosunków
prawnospo ecznych, np.  stosunki mi dzy królem a grafami, biskupami; tak e ksi tom
plemiennym zdo   Henryk I narzuci  wi zy lenne. Z kolei ksi ta, grafowie, biskupi i inni
przedstawiciele mo now adztwa nadawali w lenno w asne posiad ci, zarówno posiadane przez
siebie w charakterze lenna, jak alodialne; w tym ostatnim wypadku ich wasale nie byli nawet
po rednio zwi zani z osob  króla. Królowie niemieccy zreszt , mimo usilowa , nie zdo ali podda
swej kontroli wasali ni szego rz du.

mier  Ludwika, zwanego Dzieci ciem (911), ostatniego z Karolingów na tronie niemieckim,
zasta a pa stwo wschodniofrankijskie w stanie rozk adu. Do walk mi dzy ksi tami plemiennymi
i innymi mo now adcami do czy o si  zagro enie zewn trzne. Na ziemie saskie nieustannie
naje ali Normanowie du scy, a na  rodkow  i po udniow  cz  pa stwa  W grzy. Od wschodu
coraz  mielej nacierali na ca ej linii  aby, So awy i Lasu Czeskiego S owianie, którzy ju  za
czasów Ludwika Niemieckiego zrzucili zwierzchnictwo Karolingów. Na zachodzie odpadio
królestwo Lotaryngii, powi zane za Ludwika Dzieci cia z Niemcami tylko uni  personaln ; na
po udniu ksi ta bawarscy z dynastii Arnulfingów d yli do przywrócenia niczale no ci tego
kraju, maj cej stare tradycje; na pó nocy ksi ta sascy z rodu Ludolfingów umocnili sw  w adz ,
tworz c najpot niejsze z ksi stw niemieckich.
Wyga ni cie Karolingów uczyni o tron niemiecki elekcyjnym (mimo  e elekcje mia y miejsce i
wcze niej, np. elekcja Arnulfa  871; wybór pad  na Konrada, ksi cia Frankonii, który jednak
opieraj c si  na ko ciele popad  w konflikt z ksi tami, zw aszcza z najpot niejszym Henrykiem
saskim. Ten ostatni zosta  po  mierci Konrada w 919 r. wybrany  na  yczenie umieraj cego  jego
nast pc  i dzi ki w asnym zdolno ciom oraz dostarczanym przez Sasów zbrojnym oddzia om móg
rozpocz  dzie o konsolidacji pa stwa.

8. Henryk I. Pocz tek ekspansji wschodniej

Zmusiwszy do podporz dkowania si  swej w adzy ksi ta Szwabii i Bawarii (ten ostatni usi owa
pocz tkowo nawet si gn  po koron ) i pobiwszy wspieraj cego ich króla Burgundii, Henryk
wykorzysta  walki we Francji mi dzy Karolem Prostym a jego zwyci skim rywalem Robertem I
,bratem Odona z Pary a), wtargn  do Lotaryngii i w 925 r. opanowa  j  prawie w ca ci,
przy czaj c trwale do Niemiec jako ksi stwo, oczywi cie terytorialne (jak we Francji), a nie
plemienne.
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Jako król pozosta  Henryk I jednak przede wszystkim w adc  Sasów i do Saksonii przeniós  punkt
ci ko ci swego pa stwa; jego polityka zewn trzna równie  przede wszystkim uwzgl dnia a
interesy Sasów. Niech tny wobec hierarchii duchownej, nie odbyl ko cielnego aktu knronacji ani
namaszczenia; w swej ekspansji na ziemie S owian nie  czy  uzale nienia ich z narzucaniem
chrze cija stwa.
Zawarty w 924 r. z W grami rozejm, w którym Sasi zobowi zali si  p aci  trybut, pozwoli  im
przygntowa  si  do uderzenia na S owia szczyzn  Zachodni , która nie  posun a si  naprzód w
tworzeniii zwartych organizmów pa stwowych, a nawet cofn a si  w rozwoju w stosunkii do
stanu z pocz tku IX w. Tymczasem Henryk I umocni  wschodni  granic  swego pa stwa przez
budow  licznych, cho  niewielkich grodów, zaopatrzonych w sta  za og  z on  zazwyczaj z
niewolnych ministeria ów, którzy w okresie pokoju uprawiali przydzielone pola. Grody te s y
jako placówki ; stra nicze, a ponadto w czasie wojny chroni a si  w nich ludno . W Merseburgu
osadzi  Henryk schwytanych na gor cym uczynku rozbójników, puszczaj c w niepami  ich winy,
byleby swój proceder wykonywali na ziemiach S owian, strzeg c przy okazji granic saskich.
W 928 r. rozpocz  Henryk kampani  przeciw S owianom, uderzaj c na Brenn , g ówny gród
wieleckich Stodoran, i zmuszaj c j  do kapitulacji; zwyci stwo pozwoli o mu narzuci  danin  kilku
ludom wieleckim, po Redarów w cznie. W tym e roku uderzy  Henryk na serbskie plemi

omaczów (Dalemi ców) zdobywszy ich g ówny gród Gan  rozkaza  wyci  wszystkich
doros ych m czyzn, kobiety za  i dzieci  sprzeda  w niewol . W ten sposób zapocz tkowa
masowy terror, który odt d wielokrntnie mia  by  cech  charakterystyczn  niemieckich wypraw
przeciw S owianom. Umocniona Mi nia sta a si  g ównym punktem oparcia Niemców na ziemiach
serbskich i przysz ym o rndkiem kraju.
W roku nast pnym uderzy  Henryk na Czechy, gdzie zastraszony najazdem, a zarazem szukaj cy
oparcia przeciw W grom, chrze cija ski ksi  Wac aw bez oporu podda  si  jego zwierzchnictwu
i obieca  p aci  trybut. Powstanie, które jednocze nie wybuch o w ród Wieletów (929), stiumi
Henryk dzi ki nowemu zdecydowanemu uderzeniu. W wielkiej bitwie pod  czynem (4 sierpnia
929) S owianie ponie li druzgoc  kl sk , która na d szy czas z ama a ich opór. Kilka kolejnych
wypraw (najdalsza przeciw Wkrzanom  934) doprowadzi o do narzucenia trybutu innym ludom; na
tym si  jednak ko czy o. Henryk nie próbowa  w cza  do swego pa stwa terenów tych lu no
podporz dkowanych plemion.
Ukoronowaniem akcji wojskowych Henryka I by a jego rozprawa z W grami. Kiedy król przesta
im p aci  trybut, znowu najechali na Niemcy. Tym razem jednak Henryk zadal im ci ki cios w
bitwie nad Unstrut  15 marca 933 r. Zwyci stwo to mia o znaczenie moralne wykraczaj ce poza
jego wag  militarn : umocni o panowanie Henryka I i jego rodu, a tak e zbli o do siebie
przedstawicieli ró nych plemion niemieckich, walcz cych r ka w r  przeciw wspólnym wrogom.

9. Otton I. Polityka wewnt trzna i ekspansja wschodnia

Autorytet Henryka sprawi ,  e po jego  mierci (935) bez wi kszych przeszkód wybrany zosta
królem jego syn Otton I, nosz cy u pó niejszych kronikarzy przydomek Wielkiego. I on
rczerwowa  dla Saksonii czo owe miejsce w pa stwie, ale polityka jego coraz bardziej wykracza a
poza ciasne interesy saskiego plemienia, a z biegiem czasu zacz a podporz dkowywa  interesy
Saksonii i Niemiec wy aniaj cej si  ponownie idei uniwersalnego cesarstwa.
Nawi zuj c do tradycji karoli skich, Otton kaza  powtórzy  uroczysty akt elekcji w Akwizgranie,
dawnej rczydencji Karola Wielkiego, a po nim odby  ko cieln  ceremoni  namaszczenia i
koronacji. Tendencje od rodkowe ksi stw plemiennych stara  si  Otton pocz tkowo os abia  przez
zast powanie miejscowych ksi t cz onkami w asnego rodu: tak osadzi  swego brata Henryka w
Bawarii, syna Ludolfa w Szwabii, a pó niej brata Brunona (arcybiskupa Kolonii) w Lotaryngii. Ten
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patrarchalizm dynastyczny nie spe ni jednak oczekiwa : cz onkowie dynastii stali si  równie
podatnym narz dziem czynników od rodkowych i Ottonowi przysz o kilkakrotnie z trudem t umi
bunty brata Thankmara (938), Henryka (939) i wreszcie syna Ludolfa (93555).
W'ielkie znaczenie natomiast mia a ko cielna polityka Ottona, prowadz ca do stworzenia z
ko cio a instytucji  ci le zwi zanej z w adz  królewsk  i strzeg cej jedno ci pa stwa (por. II, 28).
Mianowani przez króla spo ród bliskich mu ludzi biskupi stali si  najzaufa szymi wykonawcami
jego polityki (tak e na polach bitew), przy czym oczywi cie wzgl dy religijne odsuwane by y na
dalszy plan przez racje pa stwowe: w tym stanie rzeczy tkwi m.in. geneza specyficznego
traktowania misji w ród S owian przez ko ció  niemiecki. Na miejsce lu nej zale no ci trybutarnej
ludów zachodnios owia skich wysun  Otton plan podboju ich kraju i ca kowitego w czenia ziem
po Odr  do pa stwa niemieckiego; zadaniu temu mia o s  równie  poddanie S owian
niemieckiej organizacji ko cielnej.
Polityk  Ottona na wschodzie reprczentowali dwaj ludzie, postawieni przez niego na czele
utworzonych marchii granicznych: Herman Billung w marchii saskiej na pó nocy (obdarzony z
czasem tytu em ksi cia saskiego) i os awiony margrabia Gero w tzw. Marchii Wschodniej na
po udniu, który drog  okrucie stwa i wiaro omstwa   (np. wymordowanie 30 ksi t zaproszonych
na uczt ) ca kowicie z ama  ducha oporu plemion serbskich i trwale umocni  przy pomocy za óg
wojskowyeh panowanie niemieckie mi dzy So aw  a Odr  i Bobrem.
Na pó nocy natomiast utrzyma y si  dwa pa stwa plemienne, op acaj ce trybut, ale opieraj ce si
silniejszej ingerencji saskiej. Ksi stwo Obodrzyców osi gn o za czasów Nakona (w po owie X w.)
znaczn  pot , a jego ksi ta przyj li chrze cija stwo. Natomiast republika skooligarchiczny
zwi zek (czterech w zasadzie) plemion wieleckich (inaczej zwanych Lucicami), skupiony doko a
plemienia Redarów i s awnej  wi tyni boga Swaro yca w Radogoszczy, zaciekle broni  poga stwa.
W 954 r., na wie  o wznowieniu najazdów w gierskich na Niemcy, sprzymierzeni Obodrzyce i
Wieleci podnie li bunt i kilkakrotnie pobili Sasów; Otton rozprawi  si  najpierw z W grami,
zadaj c im druzgoc cy cios pod Augsburgiem nad rzek  Lechem) 10 sierpnia 955 r.; nast pnie
uderzy  na zbuntowanych S owian i pal c oraz niszcz c wszystko po drodze dotar  a  nad rzek
Reknic  w kraju Redarów, gdzie w krwawej bitwie ( 18 pa dziernika 955) zniszczy  kompletnie
si y Obodrzyców i Wieletów. Dzie a Ottona dope ni  Gero, pacyfkuj c ziemie s owia skie i
rozci gaj c swe panowanie a  po Odr .
Ujarzmieniu S owian mia o s  podporz dkowanie ich niemieckiej organizacji ko cielnej. Ju  w
948 r. utworzono biskupstwa w Brennie (Brandenburgu), Hobolinie (Havelbergu) i Stargardzie
Wagryjskim (Oldenburgu). Uwie czeniem akcji organizacji ko cio a na ziemiach s owia skich
by o utworzenie w 968 r. metropolii dla tych terenów w Magdeburgu z podlegaj cymi jej pi cioma
biskupstwami.
Rozstrzygn y si  równie  losy Czech; ksi  Boles aw I, który d ugi czas z powodzeniem opiera
si  najazdom niemieckim, w 950 r. musia  ulec Ottonowi i uzna  si  jego trybutariuszem, a w pi
lat pó niej Czesi odegrali wybitn  rol  w zwyci stwie nad Lechem. Pot ga Boles awa sprawi a,  e
Otton zadowoli  si  lu  zale no ci  Czech, nie ingeruj c na razie w ich stosunki wewn trzne;
poddanie nowo utworzonego biskupstwa praskiego (973) niemieckiej metropolii mogunckiej
zwi za o  ci le z cesarstwem m ody ko ció  czeski. Równie  lu ny stosunek zale no ci (z
trybutem)  czy  z w adc  Niemiec Mieszka, ksi cia Polski, który w tym czasie, przyj wszy
chrzest, zacz  ingerowa  w konflikty polityczne pogranicza s owia skoniemieckiego. Na pó nocy
uda o si  Ottonowi uzale ni  króla Danii, Haralda Sinoz bego (965), który po przyj ciu chrztu
musia  w czy  swój kraj do niemieckiej organizacji ko cielnej.

10. Cesarstwo Ottonów
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W drugiej po owie panowania Ottona Wielkiego polityka wschodnia zacz a schodzi  na dalszy
an wobec perspektyw we W oszech, a brutalny realizm saskiej ekspansji na ziemie s owia skie

ust pi  polityce szerszych horyzontów, które jednak okaza  si  mia y z udnym mira em d eniom
do urzeczywistnienia chrze cija skiej monarchii uniwersalnej.

ochy rozdarte by y nieustann  walk  kilku pretendentów do korony, popieranych lub
zwalczanych na przemian przez ksi ta i margrabiów pó nocnej i  rodkowej Italii oraz biskupów,
którzy na ogó  osi gn li  wieck  w adz  nad miastami, stanowi cymi ju  nierzadko o ywione

rodki handloworzemie lnicze. W Rzymie, po latach pe nych okrucie stwa i rozwi ci
rz dów. "pornokracji", które osi gn y szczyt za czasów ksi nej toska skiej Teodory i jej córki
Marozji, osadzaj cych dowolnie swych synów i kochanków na tronie papieskim, pewne
uspokojenie przynios o uchwycenie w adzy (932) przez Alberta II hrabiego Tuskulum, a potem
jego syna Oktawiana; w 955 r. jako Jan XII obj  on równie  tron papieski.
Tradycje karoli skie, którym ho dowa  Otton, nieustannie wskazywa y drog  do Rzymu, a sytuacja
polityczna W och zapowiada a powodzenie ka dej interwencji. Tote  kiedy jeden ze zwalczaj cych
si  wzajemnie królów w oskich, Berengar II margrabia Iwrei, wykorzysta mier  przeciwnika,
Lotara z Prowansji, i uwi zi  jego  on  Adelajd  burgundzk , Otton uj  si  za wdow , wkroczy
do Italii i po lubiwszy Adelajd  og osi  si  w Pawii królem Longobardów (951). Jednak
wiadomo ci o  spiskach w Niemczech zmusily go do powrotu; musia  zadowoli  si  na razie tym,
e Berengar uzna  jego zwerzchnictwo.

W nied ugim czasie rozwój sytuacji we W oszech stworzy  nowe mo liwo ci interwencji Ottona
(który tymczasem zd  si  rozprawi  z opozycj  wewn trzn , pokona  W grów i S owian).
Berengar, umocniwszy si  w Lombardii, si gn  po Spoleto i my la  o wyprawie na Rzym.
Zagro ony papie   Jan XII, id c  ladami tylu poprzedników, wezwa  pomocy zza Alp; w 961 r.
Otton wkroczy  do Lombardii nie napotykaj c silniejszego oporu i 2 lutego 962 r. zosta  przez
papie a koronowany na cesarza przy aklamacji ludu rzymskiego.
Jan XII traktowa  t  koron  jako niewiele znacz cy epizod i po opuszczeniu Rzyrnu przez Ottona
zacz  spiskowa  przeciw niemu. A e nowy cesarz, odes awszy do Niemiec pojmanego Berengara,
wróci  do Rzymu, by zdetronizowa  papie a i osadzi  swego nominata; ci e przewroty w
Rzymie zmusza y go zreszt  do coraz to nowych interwencji. W trzeciej z kolei wyprawie do

och, w 966 r., nie ty ko umocni  sw  w adz  w Lombardii i Rzymie, ale pojawi  si  w Kapui i
Benewencie,  daj c ho du od tamtejszych ksi t longobardzkich i wchodz c w kontakty z
Bizancjum. Akcj  t  zako czy  nowy triumf: ma stwo syna Ottona, Ottona II (którego ojciec ju
w 967 r. kaza  w Rzymie uwie czy  koron  cesark , z bizantyjsk  ksi niczk  Teofano, co
równa o si  uznaniu niemieckiego w adcy Rzymu wspó rz dc  przez "autentycznych" rzymskich
cesarzy Wschodu.
Od tej pory godno  cesarska na d ugie wieki zwi za a si  z posiadaniem niemieckiej korony
królewskiej ; wobec ówczesnej pot gi Niemiec brak o si y politycznej, która mog aby
zakwestionowa  ten zwi zek. Cesarze rzymscy na tronie niemieckim (ale nie "cesarze rzymscy
narodu niemieckiego, gdy  tytu  ten pochodzi z XV w.) d yli do przekszta cenia tytularnego
zwierzchnictwa w realn  w adz  nad Itali , staraj c si  nawet o opanowanie jej po udniowej cz ci.
Zadanie. to jednak przekracza o ich si y, tote  po kilku wiekach zmaga  poch aniaj cych energi
najwybitniejszych w adców na tronie niemieckim i kwiat rycerstwa niemieckiego, niemiecki sen o

adzy nad Itali  sko czy  si   ods aniaj c w Niemczech rozk ad pa stwa, jako rezultat
jednostronnego skupienia wszystkich wysi ków.

NOWY ROZWÓJ GOSPODARCZY EUROPY. MIASTA  REDNIOWIECZNE

11. Wzrost handlu i zmiany  techniczne w rolnictwie

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Pocz wszy od wieku XI obserwujemy w Europie Zachodniej wielkie przemiany gospodarcze i
spo eczne, których zewn trznym wyrazem by y: wzrost liczby ludno ci ( wed ug najnowszych
szacunków 42 mln oko o roku 1000 do 73 mln oko o roku 1300), branie pod upraw  terenów
stanowi cych dotychczas puszcze lub nieu ytki, stopniowy rozk ad dotyehczasowego systemu
gospodarki feudalnej i zwi zana z nim zmiana struktury ci arów ch opskich, wreszcie powstanie
miast, rozwój rzemios a i handlu, o ywienie procesów migracyjnych i wymiany kulturalnej.
Z chwil  gdy opad a fala najazdów norma skich, w gierskich i muzu ma skich, ludy zachodniej
Europy, mimo lokalnych wojen nieod cznych od feudalnego systemu spo ecznego, mog y zacz
prac  nad likwidacj  skutków najazdów i odbudowywa  spustoszon   gospodark . Znaczn  rol  w
tej odbudowie odegra a wielka w asno  feudalna, w trosce o powi kszenie dochodów organizuj ca
osadnictwo we wsiach opuszczonych lub spustoszonych, a tak e karczowanie lasów, które
pot nym p aszczem okrywa y wi ksz  cz  kontynentu.
Organizacja nowego osadnictwa wymaga a stworzenia korzystnych warunków dla przybyszów,
st d te  ch opi osiadaj cy w nowo zak adanych osadach (uilles neiiues we Francji) uzyskiwali
poza okresem wolnizny na czas zagospodarowania si  na nowym miejscu  znacznie wi ksze
swobody ni  poddani w dawnych wlo ciach feudalnych. Stosunek osobistej zale no ci przechodzi
w zale no  rzeczow , zwi zan  z posiadaniem przez ch opa gruntu i zwi zanych z nim uprawnie .
Sprzyja o to powstawaniujednolitego stanu ch opskiego, którego cz onkowie mieli zbli one prawa i
obowi zki. Poprawie uleg o prawo ch opów do w asnych gospodarstw, z regu y uznawane za
dziedziczne pod warunkiem wywi zywania si  ze  wiadcze .
Rozwój nowego osadnictwa na terenach dotychczas nie u ytkowanych, jaki obserwujemy we
Francji, w Anglii, Niemczech i W oszech, poprawi  w pewnym stopniu sytuacj  ch opów we
wsiach poprzednioju  istniej cych. Obok wzrostu area u równie  post p techniczny w rolnictwie
sprzyja  wzrostowi plonów. Trójpolówka, wyst puj ca sporadycznie ju  w poprzednim okresie,
uzyskiwa a teraz na niektórych terenach powszechne zastosowanie (obok utrzymuj cej si  na mniej
urodzajnych gruntach gospodarki przemiennood ogowej). Upowszechni  si  p ug  elazny,
ulepszona zosta a technika orki; wynalczienie i rozpowszechnienie nowego typu zaprz gu konia (z
chom tem) umo liwi o lepsze wykorzystanie si y poci gowej, cho  pocz tkowo raczej w
transporcie ni  przy pracach rolnych. Coraz szerzej stosowano nawo enie, przede wszystkim w
warzywnikach i ogrodach; powi kszy  si  zestaw uprawianych ro lin, w ród których powa  rol
odgrywa y ro liny motylkowe, uprawa winoro li osi gn a sw  maksymaln  granic  pó nocn . We
Flandrii i Holandii rozpocz  si  rozwój techniki melioracyjnej umo liwiaj cy wykorzystanie
gruntów podmok ych; powsta y zacz tki racjonalnej gospodarki pastwiskowo kowej.
Wzrost plonów by  niczb dnym czynnikiem rozwoju spo ecznego podzia u pracy; stwarza
nadwy ki produkcyjne, które ch op móg  wymienia  na produkty rzemie lnicze. Rzemios o tego
okresu  to ju  g ównie rzemios o miejskie.

12. Rozwój miast

Geneza miast  redniowiecznych stanowi przedmiot nieprzerwanej dyskusji w ród historyków od
prawie stu lat. Zwolennicy teorii kontynuacji miast rzymskich chc  uogólni  powszechnie znane
fakty,  wiadcz ce o przetrwaniu  ycia miejskiego w wielu o rodkach w oskich i innych
ródziemnomorskich, na wszystkie inne miasta, zwi zane lokalizacj  z dawnymi miastami

rzymskimi. Wi kszo  históryków jednak bardzo ogranicza liczb  miast rzymskich, które
przetrwa y jako o rodki rzemios a i handlu (w zredukowanej oczywi cie postaci),  cz c genez
miast  redniowiecznych z okresem ponownego o ywienia gospodarczego po ustaniu najazdów
norma skich. Miasta te powsta y zdaniem poszczególnych badaczy z grodów obronnych, b cych
zarazem o rodkami w adzy, z o rodków ko cielnych (biskupstwa, opactwa), z dworów  o rodków

ci mo now adców lub królów, wreszcie z targów, na których ludno  dokonywa a lokalnej
wymiany. Czynnik miastotwórczy upatrywano b  w kupcach, b  w rzemie lnikach, b  te  w
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planowej dzia alno ci w adzy (pa stwowej, ko cielnej itp.). Ustrój miast wywodzono z wiejskiej
wspólnoty, z organizacji dworskiej lub wreszcie ze stowarzysze  kupieckich. Przy tym wszystkim
samo poj cie miasta nie by o traktowane jednoznacznie: pod tym terminem niektórzy historycy
rozumieli autonomiczn  jednostk  rz dz  si  prawem miejskim, inni osad  otoczon  murami; na
koniec za  osad  wyró niaj  si  pod wzgl dem zaj  ludno ci i roli ekonomicznej od
otaczaj cych j  wsi.
Tutaj opowiadamy si  za t  ostatni  definicj , traktuj  miasto jako osad  skupiaj  znaczn
liczb  ludno ci nierolniczej, zajmuj cej si  rzemios em i handlem. Osada taka powstawa a w
wyniku spo ecznego podzia u pracy, a po rednio  w wyniku wzrostu poziomu podstawowej w
redniowieczu ga zi produkcji  rolnictwa. Podzia  pracy prawie nigdzie nie by  w  redniowieczu

pe ny, w ka dym mie cie istnia a pewna liczba rolników (w zale no ci od roli miasta wi ksza lub
mniejszal, przy ka dym mie cie istnia y obszerne pola miejskie i pastwiska. Ale cz  ludno ci
miejskiej mog aju  w ogóle nie zajmowa  si  rolnict em i hodowl , a znaczna cz  traktowa a te
ga zie produkcji jedynie jako dodatkowe  ród o utrzymania. Rosn ce ró nice mi dzy miastem a
wsi  znalaz y wyraz w wyodr bnieniu prawnym miast i w typowych dla  redniowiecza (ale
wyst puj cych i pó niej) konfliktach mi dzy mieszczaninem i ch opem, wype niaj cych niejedn
kart  literatury satyrycznej i moralizatorskiej poszczególnych krajów.
Powstanie konkretnych o rodków miejskich zale o od ró norodnych czynnikówi trudno stosowa
tu dzi  schemat teorii "grodowej", "targowej" czy "dworskiej". Oczywi cie, wszelkie o rodki
administracji ko cielnej czy  wieckiej, z regu y warowne, musia y tu odgrywa  pierwszoplanow
rol  zarówno ze wzgl du na przyci ganie ludno ci swymi funkcjami (sk adanie danin, udzia  w

dach, apelacje do w adzy),jak i na  atwo  schronienia si  w razie niebezpiecze stwa w obr bie
warowni. Ale wymie my tu inne punkty, predestynowane do wytwarzania si  w nich o rodków
miejskich: skrzy owania dróg  zw aszcza wodnych z l dowymi, gdzie powstawa y osady zwi zane
z przepraw  i prze adunkiem, gdzie zazwyczaj pobierano c o i gdzie  atwo rozwija y si  targil,
dogodne porty morskie, wreszcie miejsca kultu, do których udawa y si  masowe pielgrzymki.

aden z wymienionych tu czynników nie wystarcza  sam do powstania miasta. Znane s  grody, a
nawet katedry biskupie, przy których miasta nigdy nie powsta y, znane s  targi, których znaczenie
nigdy nie przekroczy o lokalnego zasi gu; drogi handlowe cz sto dostosowywa y swój przebieg do
rozwijaj cych si  osad miejskich, a wi c i samo po enie na ich skrzy owaniu niczego nie
przes dza o.
Jakkolwiek za czynnik miastotwórczy nale y uzna  rzemios o (bez podzia u pracy miasta nie
mog yby istnie ), to w genezie wielu miast decyduj  rol  odegrali kupcy i to raczej kupcy
zajmuj cy si  handlem dalekosi nym. Istnienie wyspecjalizowanego rzemios a poprzedza
powstanie miast: spotykamy rzemie lników zarówno na dworach panów feudalnych, jak i po
wsiach. Skupienie rzemie lników w miastach nast pi o w wielu wypadkach dopiero po rozwini ciu
si  ich jako punktów wymiany towarowej; pocz tek miasta cz sto zwi zany by  z osiedleniem si
grupy kupców w korzystnie dla nich po onym o rodku w adzy. Dzia alno  sw  rozwijali cz sto,
obs uguj c t  w adz , która zreszt  rozporz dza a na miejscu, przy dworze, grup  rzemie lników
ministeria ów. Dopiero z czasem rozwijaj cy si  o rodek przyci ga  rzemie lników z ca ej okolicy.
By y jednak i wypadki, gdy przeciwnie, o rodek produkcyjny przyci ga  osiedlaj cych si  kupców.
Przede wszystkim chodzi tu o o rodki wydobycia kruszców (i  elaza), przy których z kolei
rozwija y si  rzemios a hutnicze i metalowe. Podobnie o ywienie produkcji tkackiej w niektórych
rejonach Flandrii (pó niej Anglii) powodowa o przekszta canie si  wsi tkaczy w miasta.
O ile pochodzenie rzemie lników miejskich rysuje si  do  jasno, o tyle geneza kupiectwa
redniowiecznego stanowi wci  jeszcze sporny problem. Zdaniem jednych wielcy kupcy
redniowieczni wyro li z w drownych kupców, jakich do  cz sto mo emy spotka  w  ród ach

wczesnego  redniowiecza. Inni pow tpiewaj  w mo liwo   poza nielicznymi wyj tkami
powstania na tej drodze wielkich fortun. Wskazuj  natomiast na rol  rycerzy, którzycz sto  czyli
posiad ci wiejskie z gruntami w miastach i którzy   ladem skandynawskich wikingów  wi zali
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handel z rozbojem. Wielcy kupcy Wenecji i Genui byli cz sto posiadaczami renty feudalnej, z
której finan owali swe operacje handlowe. Podobne pochodzenie fortun kupieckich da si
prze ledzi  na przyk adach z niemieckich miast nad Ba tykiem, a zw aszcza z miast ruskich.
W miar  o ywienia handlu i wzrostujego zakresu kupcy, pocz tkowo prowadz cy transakcje
indywidualne i  cz cy swe kapita y tylko dla dora nych operacji, zacz li  czy  si  w bardziej
trwa e spó ki, dzia aj ce na polu handlu, kredytu, a nawet finansuj ce rzemios o. By y to przede
wszystkim spó ki rodzinne; niektóre z nich przerodzi y si  w wielkie domy handlowobankowe
(por. II,16). Niekiedy powstawa y zawodowe organizacje kupców, tzw. gildie, zorganizowane dla
ochrony wspólnych interesów, a tak e w celach samopomocowych i towarzyskich, analogiczne do
cechó  rzernie lniczych (por. II,17). Or anizacje te nie zdoby y jednak wi kszego znaczenia;
wskutek opanowania przez kupców w adz miejskich, te ostatnie przede wszystkim broni y
interesów miejscowego kupiectwa.

13. Zmiany w strukturze wsi

Rozwój miast, rzemos a, handlu, wp yn  z kolei rewolucjonizuj co na przekszta cenie wsi. On to
rozsadzi  stary, karoli ski system eksploataeji dóbr feudalnych (zwany w nauce systemem
willikacyjnym  . Zbyt wiele by o marnotrawstwa si y roboczej i produktów, sk adanych przez
ch opów w naturze w momencie pojawienia si  stosunków rynkowych. Zamiast uprawia  swe
ziemie przy pomocy ma o wydajnej pa szczyzny. pan feudalny wola  zamieni  j  na czynsz, a
ziemie dworskie wydzier awi . Czynsz by  piatny pocz tkowo w naturze, ale z rozwojem
gospodarki pieni nej panowie feudalni ch tnie pozbywali si  k opotu ze zbytem tych produktów,
zamieniaj c czynsz na pieni ny, za który teraz ju  mogli naby  wi kszo  potrzebnych im
produktów.
Robili to o tyle ch tnie,  e w XIXIII w.  kiedy otwiera y si  ogromne mo liwo ci zdobyczy: dla
rycerzy normandzkich w Anglii i W oszech, dla angielskich w Irlandii, dla francuskich w
Hiszpanii, Syrii, Palestynie, na Cyprze itp., dla niemieckich we W zech lub w krajach

owia skich  zajmowanie si  w asnymi w ciami nie by o dla rycerza ani poci gaj ce, ani
lukratywne. Tote  zamiana  wiadcze  ch opskich na czynsze pozwala a jednocze nie pozby  si

opotów i uzyska  fundusze niezb dne do sfinansowania tej czy innej wyprawy. Ziemie
domanialne natomiast zostawa y pod zarz dem pa skiego rz dcy , który czasami zachowywa
mo liwo  korzystania z pa szczyzny ch opskiej. Praktyka pokaza a jednak,  e to wyj cie by o
przy panuj cym systemie lennym wysoce niebezpieczne. Tak jak ongi  królewski urz dnik sta  si
królewskim lennikiem, tak teraz pa ski ministeria , cz sto niewolnego pochodzenia, po wieloletniej
nieobecno ci pana zaczyna  si  równie  uwa  za lennika, zobowi zanego tylko do pewnych
wiadcze  i danin; stanowisko rz dcy zacz o by  dziedziczne i nieusuwalne, a dochody pana

skurczy y si  jeszcze bardziej. Wielu seniorów straci o w ten spo ób swe maj tki, a ich rz dcy
weszli w sk ad rycerstwa.
Tote  po pewnym czasie francuscy panowie feudalni zacz li w inny sposób wykorzystywa  grunty
domanialne  dzielili je na dzia ki, które oddawali ch opom w dzier aw  okresow , przy czym pan
mia  udzia  w plonach (claa>npart)  od  3 do 1/12 w poszczególnych regionach. Okresowo
dzier awy stwarza a mo liwo  zmiany sum dzier awnych w korzystniejszej dla pana proporcji.
Podobnie uczynili panowie w Saksonii, dziel c nie tylko ziemie domanialne, ale i grunta ch opskie
l po uprzednich rugach cz ci ch opów) na du e gospodarstwa czynszowe; tam jednak do  szybko
gospodarstwa te sta y si  dziedziczne, a sascy w ciciele dóbr znale li si  w ko cu w podobnej
sytuacji, jak panowie feudalni na innych terenach.
W pozosta ej cz ci Niemiec po onej na zachód od  aby, we Francji i w pó nocnych W oszech
nast pi o w ci gu XIIXIII w. przekszta cenie si  feudalnego rycerstwa w rentierów,  yj cych z
czynszów ch opskich. Czynsze te, pocz tkowo wysokie, traci y warto  w miar  pogarszania si
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pieni dza. Sytuaeja ch opów uleg a poprawie; zdobycze wojenne i wyprawy zamorskie (lub do
Hiszpanii i krajów s owia skoba tyjskich) uzupe nia y na razie poniesione przez rycerstwo straty.
W Anglii, gdzie ekspansja na Irlandi  i Szkocj  w XIIXIII w. nie dawa a zbyt wielkich zysków, a
w wojnach krzy owych bra a udzia  stosunkowo niewielka cz  rycerstwa, gospodarka w asna
panów feudalnych w zarz dzanych przez nich gospodarstwach lmanorach) przetrwa a d ej; co
wi cej, w pewnych okolicach starano si  przystosowa  j  do potrzeb rynku miejskiego i
intensyfkowa  produkcj  zbo ow . W zwi zku z tym w dobrach tego typu próbowano nawet
podwy sza  ch opom pa szczyzn . Na ogó  jednak w Anglii w XIII w. tak e przewa o
czynszowanie ch opów, a gospodarstwo ch opskie skutecznie konkurowa o na rynkach miejskich z
produktami manorialnymi.
W ca ej Europie XIII w. komutacja  tj. zamiana robocizn na czynsze w naturze, a zw aszcza w
pieni dzu  sta a si  zjawiskiem powszechnym.

14. Ogniska  ycia miejskiego: W ochy

W wieku XI Europa pokry a si  sieci  miast i miasteczek  oczywi cie nie wsz dzie w jednakowym
czasie i w jednakowym stopniu. Najsilniej i najszybciej rozwija y si  miasta we W oszech, gdzie
gospodarka towarowa utrzyma a si  w pewnym stopniu nawet we wczesnym  redniowieczu;
nast pnie we Flandrii i s siednich hrabstwach i ksi stwach na pograniczu Francji i Niemiec, dalej
w Nadrenii i na po udniu  w Langwedocji. Z tych przoduj cych terenów handel i rzemios o
promieniowa y na dalsze, wci gaj c je z kolei w stosunki handlowe i aktywizuj c ich
wytwórczo . Rozwija  si  handel mi dzynarodowy, si gaj cy z czasem  mia o poza granice
zachodniego chrze cija stwa,  ami cy monopol Bizancjum w wymianie ze Wschodem, si gaj cy
do krajów muzu ma skich i poga skich. WXIII w. kupcy w oscy si gn  do Indii i Chin.
Pocz tki rozwoju miast w oskich wi za y si ci le z ich bizantyjskimi kontaktami. Trwa ym
rezultatem militarnego wysi ku Justyniana by o utrzymanie w Italii licznych przyczó ków
po rednicz cych mi dzy cywilizowanym  wiatem bizantyjskim a zbarbaryzowan  Europ
Zachodni . W tych przyczó kach  z czasem przerzedzonych  klasy panuj ce królestw
barbarzy skich zaopatrywa y si  w otaczane podziwem produkty rzemios a
konstantynopolita skiego i antioche skiego, jak równie  w owiane legend  tajemnicze wytwory
Wschodu  tkaniny, pachnid a, korzenie. W wyniku kontaktów handlowych z Konstantynopolem
wytwarza o si  w miastach w oskich miejscowe kupiectwo, kulturowo ulegaj ce wp ywom
bizantyjskim i szerz ce je we w asnym kraju, a zarazem przyczyniaj ce si  do o ywienia dalszych

rodków, nie maj cych bezpo redniego kontaktu ze stolic  nad Bosforem.
Zaciek a obrona miast Italii przed Longobardami by ajednocze nie obron  przed barbaryzacj  i
upadkiem. Z opanowaniem przez Longobardów upad o handlowe znaczenie Genui (642); po
oderwaniu od Bizancjum straci a znaczenie stolica cesarzy i egzarchów  Rawenna; z pot nej
Akwilei handel i rzemios o przenios y si  na laguny, gdzie z drobnych osad na wysepkach (Rialto,
Murano i in. ) wyros a Wenecja. W ród miast bizantyjskiej po udniowej Italii (Bari, Tarent,
Neapol) najsilniej rozwin o si  Amalfi, które wyros o w IXX w. na g ównego kontrahenta
handlowego Konstantynopola we Wioszech, ponadto za jako pierwsze z miast w oskich nawi za o
z pomini ciem Konstantynopola stosunki z miastami arabskimi w Syrii, Palestynie i Egipcie,
za o w XI w. w asn  faktori  w Antiochii, obni aj c dzi ki temu powa nie ceny produktów
Wschodu. Obok niego Wenecja wyci ga a korzy ci ze swego po enia na pó nocnym wybrze u
Adriatyku i swych kontaktów z Nizin  Lombardzk ; poprzez transport rzeczny (na Padzie)
nawi za a stosunki z Pawi , stolic  królewsk  i g ównym o rodkiem handlu w pa stwie
Longobardów. Jako wa ny punkt strategiczny cieszy a si  Wenecja  yczliw  opiek  cesarzy
bizantyjskich, którzy udzielali jej ch tnie przywilejów w swej stolicy oraz bronili przed
zewn trznymi wrogami w okresie, gdy miasto na lagunach by ojeszcze s abe  np. przed agresj
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Karola Wielkiegol. Rola Wenecji wzros a z o ywieniem kontaktów (poprzez prze cze alpejskie) z
po udniowymi Niemcami, zw aszcza od X w.
Zarówno Wenecja, jak Amalfi  a trzeba tu te  wspomnie  o analogicznych o rodkach na wybrze u
dalmaty skim z Raguz  na czele (por. I, 73)  nale c formalnie do Cesarstwa Bizantyjskiego i
korzystaj c z jego opieki, cieszy y si  faktyczn  niczale no ci . W nich to rozwin  si  najpierw
typ  redniowiecznej republiki miejskiej z arystokratyczn  rad  miejsk  na czele. W Wenecji
dawnego bizantyjskiego urz dnika  duksa ldo ) z czasem zacz to wybiera  z grona miejscowej
arystokracji. Ustrój ten stopniowo na ladowa y równie  inne miasta, wyrastaj ce we Wloszech
longobardzkich i  w okresie rozk adu monarchii karoli skiej  pozostaj ce pod w adz  swych
biskupów. Z o ywieniem handlu w XI w. wyros y znowu na wa ne o rodki handlowe Mediolan,
Genua, a zw aszcza Piza, która zaciekle zwalcza a kupców amalfita skich, sama z kolei zagro ona
przez genue czyków. Tylko Rzym, wielka stolica chrze cija stwa zachodniego, miasto kleru i
arystokracji, nie sta  si  o rodkiem handlu ani produkcji.
Ju  nd zarania swego istnienia w oskie o rodki, uprawiaj ce handel w tych samych kierunkach
lg ównie ze Wschodem) i tymi samymi produktami, ostro ze sob  knnkurowa y, uciekaj c si
cz sto do zbrojnych konfliktów, rozbudowuj c armie i floty wnjenne. W ten ;posób nast pi  upadek
Amalfi, które w roku 1127 zosta o opanowane przez Normanów, a w roku 1135 straci o flot  w
wojnie z piza czykami i przesta o si  liczy  w rywalizacji handlowej. Rozgorza a natomiast walka
o hegemoni  w zachodniej cz 5ci Morza  ródziemnego mi dzy Piz , po on  niedaleko uj cia
Arno, a szybkn wyrastaj  na wybrze u liguryjskim Genu . Obydwa miasta prowadzi y ponadto
handel z muzu ma skim Wschodem, korzy,taj c z ograniczenia w tym czasie knntaktów Wenecji
do terenów Cesarstwa Bizantyjskiego. Piza, osi gn wszy faktyczn  niczale no  polityczn ,
opanowa a lw walce z Arabami i genue czykamil Knrsyk  i Sardyni , a nast pnie
podporz dkowa a sobie Baleary; pierwsza krucjata ndda a wjej r ce placówki i przywileje
handlowe w Królestwie Jerozolimskim. Ale po krótkim rozkwicie i d ugim okresie walki z
genue czykami, którzy pozbawili Piz  jej zamnrskich pnsiad ci, przysz a katastrofa; w bitwie
pod Mellori  (1284) flota piza ska uleg a Genui: 33 galery i 10 tys. je ców wpadio w r ce wroga;
w sze  lat pó niej genue czycy zburzyli port piza ski u uj cia Arno i zagrodzili uj cie rzeki. Po
tej kl sce Piza ju  si  nie podnios a z upadku; z czasem utraci a nawet niczale no  na rzecz
Florencji.
Ta ostatnia pocz tkown nie mia a wielkich ambicji w handlu zamorskim, korzystne za  pnin enie
na drodze z Francji i Lombardii dn Rzymu sprzyja o rozwojnwi jej znaczenia w handlu l dowym.
Jednak podstaw  rozwoju Florencji w wielki o rodek by o pncz wszy od XIII w. rzemios o
miannwicie sukiennictwo, którego wyroby rnzchndzi y si  daleko na wschód i pó noc. Od XIII w.
coraz wi ksz  rol  obok handlu i rzemios a zacz y te  odgrywa  operacje finansowe i kredyt.
Powi zania mi dzy tymi wszystkimi ga ziami, finan5owanie przez wielkie kompanie
handlowobankowe  zw aszcza Bardich, Peruzzich, Acciaiuolichl dalekosi nych wypraw
handlowych nraz prndukcji rzemie;lniczej, w której zatrudniann setki pracnwników najemnychnto
podstawy szybkiego rnzwoju Florencji w XIII w. i przekszta ceniajej w olbrzymi na nwe czasy

rndek miejski.
Jednak e pod wzgl dem pnt gi politycznej i s awy Florencja sta a w tyle za Wenecj  i Genu , które
pozbawinne powa nych rywali, opannwa y w okresie krucjat ca y handel  ródziemnnmorski; w
czwartej krucjacie Wenecja doprowadzi a do katastrnfy swego dawnego protektora  Cesarstwo
Bizantyjskie ( por.lI, 56l i wzi a udzia  w podziale  upów, opanowuj c szereg wysp (Korfu,
Kefalinia, Eubea, Kreta, Naxos, Lemnos itd.l, a tak e cz  samegn Knnstantynnpola. Jednocze nie
wenecjanie narzucili swój prntektorat miastnm dalmaty skim (Zadar, Split, Raguza, Durazzol,
twnrz c z Adriatyku wewn trzne mnrze VVenecji. Jej rywalka Genua opiera a si  na placówkach
w Palestynie i Syrii t Antiochia, Akkon, Tripolis ) i na Cyprze I Famagusta), sk d podejmnwano
wyprawy handlowe w g b Azji. Wenecjanie i genue czycy podró nwali dn Indii, rywalizowali ze
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sob  na dworze wielkich chanów w Karakorum; w latach 127195 wenecjanin Marco Polo odby
wielk  pndró  przez Azj rodkow  do Pekinu i powróci  z Chin przez Indonczj  i Malaje.
Zyski, jakie przyniós  wenecjanom udzia  w rozbiorze Cesarstwa Bizantyjskiego po czwartej
krucjacie spowodowa y,  e Genua opowiedzia a si  po strnnie rczyduj cych w Nicei lw Azji
Nlniejszej ) spadkobierców cesarzy wschodniorzymskich i w roku 1261 udzieli a im poparcia w
odzyskaniu Konstantynopola (por. II, 56 ). Cesarz Micha
Paleolog odda  za to genue czykom w posiadanie Galat , koloni  le  nad Z otym Rogiem u
samych wrót Konstantynopola. Opanowanie Galaty, a tak e zwyci stwo morskie nad flot  weneck
pod Curzol  (Korcula, 1298l pozwoli o genue czykom wyprze  wenecjan z Morza Czarnego;
kolonie genue skie powsta y u uj cia Dniestru lBialo ród, w oskie Moncastrol i Donu (Tana,
pó niejszy Azow), a zw aszcza na lirymie i Sudak, Ja ta, Cembalo, Kaffal. W XIV w. genue czycy
umocnili si  tak e na Morzu Egejskim, zdobywaj c wyspy: Chios, Samos, Lesbos.
Obok g ównych o rodków wielkiego handlu Wenecji, Genui, Florencji  rozwija y si rednie i
mniejsze miasta, przede wszystkim Mediolan (rzemios a metalowe), ale tak e Siena, Ferrara,
Bolonia i inne. W handlu  ródziemnomorskim wzi y udzia  tak e miasta prowansalskie i
katalo skie (zw aszcza Montpellier, Marsylia i Barcelonal, których kupcy  mia o przenikali do
krajów Lewantu, mimo przeszkód i gró b ze strony Genui i Wenecji.

15. Ogniska  ycia miejskicgo na pó noc od AIp

Drugie wielkie ognisko  ycia miejskiego powsta o we Flandrii oraz na s siednich terenach
Niderlandów i pó nocnej Francji, gdzie zacz tki rozwoju miast mo na obserwowa  ju  w czasach
Karola Wielkiego. Obok portów (Quentowik i le ce w Iiolandii Utrecht i Dorestadl
po rednicz cych poprzez kana  La Manche w kontaktach mi dzy Angli  a krajami kontynentu,
du  rol  odegra a tu rozwini ta wcze nie produkcja sukiennicza, która z chwil  pojawienia si
kupców, organizuj cych zbyt sukna do dal zych krajów, zacz a skupia  si  po miastach. Co
prawda powstaj ce w okresie karoli skim miasta zosta y zniweczone przez Normanów, ale od X w.
zamiast nich zacz y powstawa  nowe o rodki: Brugia, Ypres, Gandawa, Arras, wreszcie Lille,
Douai, Cambrai.
W XII stuleciu hrabstwo Flandrii nale o ju  do najludniejszych i najbogatszych krajów Europy,
ajego w adcy, w oparciu o p yn ce z miast dochody, niewiele sobie robili ze swych suzerenów
królów francuskich. Sukiennicy flandryj cy d ugo nie mieli sobie równych, zw aszcza w
wyka czaniu i farbowaniu wytwornych gatunków sukna; pilnie te  strzegli sw ych tajemnic
zawodowych. Sukno flandryjskie, do którego produkcji sprowadzanoju  wówczas we  z Anglii,
rozchodzi o si  szeroko po Europie: od Hiszpanii i W och po Wielki Nowogród. Pocz tkowo kupcy
flandryjscy sami je eksportowali; w XIII w. jednak coraz cz ciej poprzestaw ali na organizowaniu
produkcji (nak ad) i sprzedawaniu sukna na miejscu przybywaj cym zewsz d obcym kupcom,
glównie niemieckim. Rzemie;lnicy, którzy otrzymywali od kupców we  i dostarczali im sukno
uzale niali si  calkowicie od kapita u kupieckiego i z wolna przekszta cali si  w robotników
najemnych, poddawanych coraz ostl zej5zetnu wyzyskowi.
Na wschód od Flandrii, na terenach wchodz cych w sk ad cesarstwa, a nale cych do biskupów
Leodium oraz kilku hrabiów i ksi t "dolnolotary skich", na zboczach Ardenów, rozwin  si
inny rodzaj produkcji  górnictwo i hutnictwo ( elazo, mied , o ówl i powsta y miasta, zwi zane z
handlem wyrobami metalowymi: Leodium (Liegel, Namur, Dinant.
W Anglii  ycie miejskie skupi o si  przede wszystkim w Londynie, który ju  w X w. s yn  z
przebywaj cych tam wielu obcych kupców. Rola jego wzros a jeszcze, kiedy
sta  si  g ównym portem, eksportuj cym do Flandrii angielsk we . Z innych portów rozwin y
si  Bristol, Southampton i Norwich. Ale i w Anglii ju  w XII w. pojawili si  niemieccy po rednicy
i otrzymawszy od królów liczne przywileje, doprowadzili do tego,  e niemal ca y angielski handel
zewn trzny,  cznie z wywozem we ny do Flandrii, znalaz  si  w obcym r ku.
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Poza portami Flandrii g ównym portem kontynentu handluj cym z Angli  by o po one u uj cia
Sekwany Rouen, stolica Normandii. W wieku XII nabra y wi kszego znaczenia Nantes, a
zw aszcza Bordeaux, zaopatruj ce Angli  w wino i importuj ce stamt d zbo e do Gaskonii.
Natomiast wewn trz Francji  adne z miast nie mog o dorówna  od XII w. Pary owi  stolicy
domeny królewskiej, który w XIII w., z
umocnieniem w adzy Kapetyngów, zyska  centralne znaczeniejako rzeczywisty o rodek polityczny
kraju (por. II, 81); ten polityczny charakter przys ania  nieco wa  rol , jak  Pary  odgrywa  w
po rednictwie handlowym i kredycie.
Nie Pary  stanowi  jednak w XIII w. giówne centrum handlu tej cz ci Europy. Naturalne ci enie
do wymiany mi dzy dwoma najbardziej rozwini tymi terenami Europy  Flandri  i W ochami,
doprowadzi o do spotkania w XII w. kupców z obu krajów na drodze l dowej mi dzy nimi  w
Szampanii, tam gdzie droga mi dzy Flandri  a W ochami przecina a si  ze szlakiem wiod cym z
Niemiec do Pary a i Rouen lub do po udniowej Francji. W kilku miastach Szampanii, które same
nie posiada y wielkiego znaczenia (Provins, Brie, Lagny, Troyes, BarsurAube), odbywa y si
kolejno wielkiejarmarki, b ce miejscem swobodnego kontaktu obcych kupców pod os on
hrabiów Szampanii, zapewniaj cych im spokój i bezpiecze stwo na drogach. Tutaj dokonywano
najwi kszych transakcji handlowych, tu wyznaczano terminy p atno ci; tu wreszcie w oscy
finansi ci zak adali pierwsze filie swych banków. Dopiero wcielenie Szampanii do Francji i
rozwój, na pocz tku XIV w. ,  eglugi morskiej mi dzy W ochami a Flandri  dooko a Pó wyspu
Pirenejskiego przynios y zmierzch targów.
W Niemczech miasta rozwija y si  najwcze niej nad Renem, na wielkim szlaku  cz cym kraje
alpejskie i (przez Brenner) W ochy z Niderlandami i Angli . Ju  w X w. od y stare miasta
rzymskie: Kolonia, Moguncja, Strasburg. Równie  pograniczne grody na rubie ach s owia skich
przyci ga y kupców i wyrasta y na wa ne o rodki handlu  tak w X w. rozwin  si  Magdeburg, a na
po udniu nad Dunajem Ratyzbona i Passawa; korzystnie po ony Hamburg musia  d ej czeka
na okres rozwoju, który powa nie hamowa y najazdy du skie i s owia skie. Mimo nieprzerwanych
niemal wojen niemieckos owia skich nie brak o wzajemnych kontaktów handlowych z jednej
strony na szlaku wiod cym przez Magdeburg i Prag  do Krakowa, a st d do Kijowa, z drugiej za
na drodze naddunajskiej. Ruch na tej ostatniej zahamowali w X w. W grzy, ale zako czenie ich
ekspansji po roku 955 zapocz tkowa o rozkwit szlaku naddunajskiego, stanowi cego w XI w.

dow  drog  do Konstantynopola. Na drodze tej rozkwit y z czasem: Wiede , Po  (inaczej
Preszburg, dzisiejsza Bratys awa) i Buda.
Ba tyk, to morze  ródziemne pó nocnej Europy, stanowi  do po owy XII w. domen  dzia

owian i Skandynawów, zarazem g ówn  drog  mi dzy Europ  Zachodni  a Rusi , któr
pocz tkowo tak e dociera y na pó nocny zachód produkty bizantyjskiego i arabskiego Wschodu.
Handel ba tycki (por. I, 79) doprowadzi  ju  w X w. do powstania o ywionych emporiów
handlowych (Birka, Wolin, Haithabu). U jego wschodniego kra ca, obok  adogi, spe niaj cej
raczej rol  punktu prze adunkowego, ju  w IX w. , rozwin o si  miasto, gdzie handel ruski styka
si  z ba tyckim  Wielki Nowogród który niebawem zdo  zaryglowa  przybyszom drog  w g b
Rusi i na dlugie wieki zmonopolizowa  ca  wymian . Obok Po ocka i Smole ska, które przez

win  kontaktowa y si  z Ba tykiem, inne liczne grodymiasta Rusi mia y znaczenie tylko
wewn trzne. Inaczej Kijów  s awna stolica nad Dnieprem, nazwana przez niemieckiego kronikarza
"rywalem ber a konstantynopolita skiego"  panuj cy na drodze wodnej do Bizancjum, a drogami

dowymi  cz cy si  z Krakowern oraz z Sarkelem i Itilem, emporiami pa stwa Chazarów i
rodkami handlu z Azj .

Wymieniali my tu przede wszystkim miasta le ce na wielkich szlakach handlu
mi dzynarodowego i czynnie w tym handlu zaanga owane. Ale obok nich powsta o
wiele innych o rodków, bez tak wspania ej kariery, zwi zanych z wymian  lokaln  i regionaln .
Dzi ki nim w nie zamiast dominuj cych w handlu dalekosi nym towarów luksusowych
(pachnid a, korzenie, tkaniny wschodnie, sukno flandryjskie i florenckie, bro , futra) zacz y coraz
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wi ksz  rol  odgrywa  przedmioty masowego zbytu; one wci gn y na rynek ch opów,
dostarczaj c im taniego sukna, narz dzi, soli,  ledzi. To rosn ce zapotrzebowanie z kolei o ywi o
rzemios o miejskie i rybo ówstwo morskie. Tygodniowe targi,  ci gaj ce ch opów do miasteczka,
odgrywa y w ogólnym procesie rozwoju stosunków rynkowych nie mniejsz  rol  ni  targi
szampa skie.

16. Pieni dz i kredyt

Pieni dz zaczyna  by  powszechnym miernikiem warto ci. Mimo otwierania nowych kopal  (w
Goslarze, w Tyrolu, w XIII w. w Czechach i na w gierskiej S owacji) istniej cy zapas srebra z
trudem pokrywa  zapotrzebowanie. Sytuacj  pogarsza  jednocze nie chaos systemów monetarnych
i anarchia mennicza. W okresie upadku w adzy królewskiej ka dy prawie z wielkich seniorów
ro ci  sobie prawo do bicia monety; równie  miasta d y do uzyskania uprawnie  menniczych.
Cz sta wymiana monety na coraz gorsz  stanowi a ulubione  ród o dochodu nawet monarchów
znanych ze zrozumienia dla polityki handlowej. Wobec braku kruszcu od XIII w. coraz wi ksz
rol  odgrywa  zacz y transakcje kredytowe; weksle wesz y w codzienne u ycie zarówno we

oszech,jak i na targach szampa skich. Banki w oskie przyjrnowa y wielkie sumy pieni dzy
trudne do przewiczienia w gotówce  celem przekazywania do wszystkich miast, gdzie posiada y
swe przedstawicielstwa. Dla u atwienia obrotów i oblicze  w wielkim handlu od XIII w. wchodzi
we W oszech w obieg moneta z ota o sta ej warto ci kruszcu, zwana we Florencji florenem, w
Wenecji  dukatem, pó niej bita równie  w innych krajach Europy.
I'owa  przeszkod  w rozwoju kredytu by a doktryna ko cielna, uwa aj ca ka  po yczk  na
procent za lichw , pot pion  w Ewangelii. W zwi z'u z tym kredyt znalaz  si  w r kach  ydów,
których tolerowanojakojedyne  ród o uzyskania pieni dzy w nag ej potrzebie.
W pó niejszym  redniowieczu w udzielaniu drobnego kredytu specjalizowali si  lichwiarze
pochodz cy z miast lombardzkich, po yczaj cy pod zastaw przedmiotów osobistego u ytku,
narz dzi itp. (st d nazwa lombardu dla firm, udzielaj cych krótkoterminowych po yczek pod
zastaw). Z  s aw  dorównywali Lombardom lichwiarze wywodz cy si  z Cahors w po udniowej
Francji. Nazwy ich sta y si  w zachodniej Europie synonimem lichwiarzy; wyzysk, stosowany
przez nich i przez lichwiarzy  ydowskich powodowa  liczne odruchy rozpaczy uciskanych przez
nich ubogich warstw ludno ci miejskiej, przeradzaj ce si  w tumulty i gwa ty.
Wi kszych sum pieni dzy dostarcza y klasztory i inne instytucje ko cielne, udzielaj c po yczek
giównie panuj cym i panom feudalnym; i one po ycza y pod zastaw ziemi, renty feudalnej,
regaliów. Ten sposób udzielania kredytu, w którym dochód wierzyciela stanowi y zyski p yn ce z
zastawu, pozwala  obchodzi  zakazy oficjalnej doktryny. Zas yn li tu,jako szczególnie obrotni
finansi ci, cz onkowie zakonów rycerskich, przede wszystkim templariusze, którzy w XIII w.
kontrolowali powa  cz  regaliów we Francji i Anglii. By  tojednak przewa nie kredyt na cele
konsumpcyjne.
Kredyt kupiecki rozwin  si  we W oszech pocz tkowo pod postaci  spó ek handlowych, w
których jedna ze stron u ycza a tylko kapita u, nie bior c udzia u w samej operacji handlowej, ale
zapewniaj c sobie, poza zwrotem wy onej sumy, udzia  w zysku. Z czasem rozwijaj ce si  spó ki
handlowe o charakterze sta ym lokowa y swe kapita y, poza handlem i ewentualnie produkcj ,
równie  w transakcjach kredytowych, zajmuj c si  przy tym po redniczeniem w przesy aniu
wi kszych sum pieni dzy na odleg , przyjmuj c depozyty, a nawet udzielaj c ubezpiecze .
Tak  rol  odgrywa y w XIIIXIV w. wielkie florenckie spó ki rodzinne Bardich, Peruzzich,
Acciaiuolich, Datinich, które rozporz dza y filiami w wa niejszych o rodkach handlu
europejskiego, finansowa y powa  cz  florenckiego handlu i sukiennictwa, prowadzi y
operacje finansowe kurii papieskiej, po ycza y królom Anglii i Aragonii. Finansowanie
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przedsi wzi  politycznych tych monarchów spowodowa o krach finansowy wielkich firm
bankowych Florencji pod koniec pierwszej po owy XIV w.
Z chwil  kiedy kredyt sta  si  niczb dnym czynnikiem  ycia gospodarczego, teologowie i znawcy
prawa kanonicznego zacz li poszukiwa  dla  ideologicznego usprawiedliwienia. Wprawdzie nadal
pot piano lichw , ale uznawano,  e po yczaj cy winien mie  jakie  wynagrodzenie za to,  e
pozbawia si  zysków, które móg by uzyska  z po yczonej sumy llucruiia cessans); inni, na czele z

ównym autorytetem teologicznym XIII stulecia,  w. Tomaszem z Akwinu, uznawali,  e
po yczaj cy ponosi strat , pozbawiaj c si  na pewien czas po yczanej sumy i za t  strat  nale y
mu si  wyna rodzenie  damnlim einergensl; w tym wypadku, ich zdaniem, nie ma mowy o lichwie
w biblijnym znaczeniu tego s owa. Dzi ki takim teoriom kredyt móg  si  rozwija  coraz
swobodniej, cho  wielcy bankierzy nie czuli si  spokojni w swoim sumieniu; niejedna ich fundacja
na rzecz ko cio a wyp yn a z ch ci zado uczynienia za wyzysk bli nich dokonywany za pomoc
lichwiarskich procentów.

17. Ustrój spo eczny i polityczny rniast

Czynnikiem reguluj cym handel i prowadz cym polityk  handlow  by o ka de z miast: przyk ady
zaciek ci, z jak  zwalcza y si  poszczególne o rodki miejskie, znane nam z W och, mo na by
pomno  o liczne przyk ady z ka dego z krajów europejskich.
Wszystkie miasta d y do uzyskania mniejszej lub wi kszej samodzielno ci i toczy y o ni  walk
ró nymi sposobami. Rezultaty bywa y ró ne: najwi ksze osi gni cie stanowi o uzyskanie pe nej
samodzielno ci politycznej.
Pocz tkowo miasto nie ró ni o si  pod wzgl dem prawnym od osad wiejskieh: jego teren stanowi

asno  pana feudalnego (króla, ksi cia, biskupa, hrabiego), któremu mieszka cy musieli
oddawa  danin  w formie pieni nej lub w postaci produktów (rzemie lniczych) b  wreszcie
zobowi zani byli do us ug. Niektóre miasta podlega y kilku panom gruntowym, z których ka dy
chcia  ci gn  zyski z targu i z danin rzemie lniczych.

ród ludno ci miasta  ró nolitej tak e pod wzgl dem prawnym  na czo o wybi a si  ruchliwa
grupa wolnych "gosci", przede wszystkim kupców, których  z racji ich zawodu trudno by o
podporz dkowa  w adzy feudalnej. Ci ludzie stan li na czele walki ludu miejskiego o swobody: o
wolno  osobist  i samorz d, tworz c organ w adzy mieszcza stwa  komun  (od  ac. communitas
wspólnota). Walka ta toczy a si  w ró nych cz ciach Europy Zachodniej w XIXII w., wcze niej w
Lombardii i Flandrii, pó niej we Francji i zachodnich Niemczech. W niektórych wypadkach
dochodzi o do krwawych powsta  przeciwko panom feudalnym; zw aszcza biskupi zaciekle bronili
swej w adzy w miastach.
We W oszech najwi ksze nasilenie osi gn y walki w Mediolanie w po owie XI w., które splot y
si  z ówczesn  sytuacj  polityczn  i ruchami religijnymi  por. II, 32); we Francji najbardziej znane
(dzi ki opisowi  wiadka) s  powstania komuny w Laon przeciw miejscowemu biskupowi w
pierwszej po owie XII w. Równie  w miastach Nadrenii  Kolonii, Moguncji, Koblencji  ludno
miejska musia a zdobywa  samorz d w krwawych walkach.
Komuny wyst puj ce przeciw ksi tom, hrabiom i biskupom mog y cz sto liczy  na poparcie
królów, ch tnie widz cych os abienie pozycji swych wasali. Tak popierali miasta królowie
angielscy i francuscy, a tak e (w pewnych okresach) cesarze. Jednak we w asnych domenach
monarchia zajmowa a przeciwne stanowisko wobec miast, utrudniaj c lub uniemo liwiaj c im
zdobycie samorz du. Tak np. wielki Pary , licz cy pod koniec XIII w. ju  oko o 100 tys.
mieszka ców, nigdy w okresie monarchii feudalnej nie uzyska  samorz du i zawsze podlega

adzy urz dników królewskich. Najszybciej emancypowa y si  miasta w oskie i to nie tylko
wielkie: rywalizacja mi dzy cesarstwem a papiestwem sprzyja a ich usamodzielnieniu i zdobyciu
samorz du, a nawet pe nej niczale no ci politycznej, pod formaln  tylko opiek  cesarza lub
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papie a. Podobn  samodzielno  zacz y w okresie upadku w adzy cesarskiej (od XIII w.)
zdobywa  wi ksze o rodki miejskie w Niemczech i w Niderlandach.
Uzyskanie samorz du nie musia o jednak koniecznie odby  si  drog  walkirównie cz ste, lub
nawet cz stsze, by y wypadki wykupienia przez mieszczan od swego pana feudalnego przywileju,
nadaj cego im "wolno ci miejskie", czyli samorz d i immunitet. Najstarszy tego typu przywilej
wystawiony zosta  przez biskupa CamX8
brai dla swej stolicy w roku 1077. Przywileje uzyskane przez poszczególne miasta i prawa, jakimi
si  rz dzi y, sta y si  wzorem dla nast pnych i w ten sposób prawa niektórych wielkich miast by y
przyjmowane na rozleg ych obszarach, zw aszcza w Europie  rodkowej w XIII w., w okresie
szczególnego nasilenia rozwoju miast (por. II, 73).
We W oszech komuny nawi za y do tradycji rzymskich. W Rzymie i w miastach pozostaj cych
pod w adz  bizantyjsk  przetrwa y elementy dawnej rzymskiej w adzy municypalnej, z
oligarchiczn  rad , zwan  niekiedy  „senatorem Rzymskim" i ( na razie na rok) urz dnikami,
nosz cymi tytu  konsulów. Ten system wzi y za wzór komuny lombardzkie i toska skie, walcz ce
w XI w. ze swymi biskupami o samorz d. Liczba konsulów by a wy sza ni  w staro ytno ci (do
21), ich sk ad s o eczn nie by  jednolity. W miastach w oskich bowiem obok biskupów mieli
po ad  mo ni  wieccy i   z  tych ry  rzy,  erzadkolkami biskupów, a cz ciowo maj cy
innych seniorów zajmuj cych si  handlem, opowiedzia a si  po stronie komuny i uzyska a
przedstawicielstwo w konsulacie.
tfumac onoj ko I a   ierra  st d polsm dl   la t le lec l    g zle  acmskie consul
 si  kie rajca) i cz ci miast francuskich. z Niemiec przyj  tak e w miastach polskich, czeskich i

gierskich. Natomiast we Flandrii i reszcie Niderlandów a tak e w j ( y
, pó nocne Franc i i w niektórych miastach pó nocnozachodnich Niemiec) w adza miejska
rozwine a si  z lokalnego organu s dowego s du  awniczego, dzia aj cego pocz tkowo pod
nadzorem feudalnego funkcjonariusza  wójta, a po uzyskaniu samorz du tworz cego organ w adzy.
W ten sposób w adza w miastach znalaz a si mie skie si  spo ród bogaci kupcy i posiadacze
gruntów m ku grupy spo ecznej, w której sk ad wchodzi o rycerstwo. Pocz tkowo w adza ta ejskich
czasem wywodz cy przynajmniej formalnie Pochodzi a z wyboru, dokonywanego stwo"). Ale z
Przez ogó  mieszczan (communitasciuium
grupa rz dz ca stara a si  z pow  Polskie "pospólczasem odzeniem zast pi  wybór przez
brai dla swej stolicy w roku 1077. Przywileje uzyskane przez poszczególne miasta i prawa, jakimi
si  rz dzi y, sta y si  wzorem dla nast pnych i w ten sposób prawa niektórych wielkich miast by y
przyjmowane na rozleg ych obszarach, zw aszcza w Europie  rodkowej w XIII w., w okresie
szczególnego nasilenia rozwoju miast (por. II, 73).
We W oszech komuny nawi za y do tradycji rzymskich. W Rzymie i w miastach pozostaj cych
pod w adz  bizantyjsk  przetrwa y elementy dawnej rzymskiej w adzy municypalnej, z
oligarchiczn  rad , zwan  niekiedy senatem i z wybieralnymi (w zasadzie na rok) urz dnikami,
nosz cymi tytu  konsulów. Ten system wzi y za wzór komuny lombardzkie i toska skie, walcz ce
w XI w. ze swymi biskupami o samorz d. Liczba konsulów by a wy sza ni  w staro ytno ci (do
21), ich sk ad spo eczn nie by  jednolity. W miastach w oskich bowiem obok biskupów mieli
posiad  mo ni  wieccy i rycerze, cz ciowo b cy lennikami biskupów, a cz ciowo maj cy
innych seniorów. Cz  tych rycerzy, nierzadko zajmuj cych si  handlem, opowiedzia a si  po
stronie komuny i uzyska a przedstawicielstwo w konsulacie.
Ustrój konsularny sta  si  wzorem dla miast niemieckich (gdzie  aci skie consul t umaczono jako
Ratsherr  st d polskie rajca) i cz ci miast francuskich; z Niemiec przyj  si  tak e w miastach
polskich, czeskich i w gierskich. Natomiast we Flandrii i reszcie Niderlandów, a tak e w pó nocnej
Francji (i w niektórych miastach pó nocnozachodnich Niemiec) w adza miejska rozwin a si  z
lokalnego organu s dowe o
 s du  awniczego, dzia aj cego pocz tkowo pod nadzorem feudalnego funkcjonariusza  wójta, a po
uzyskaniu samorz du tworz cego organ w adzy miejskiej.
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W ten sposób w adza w miastach znalaz a si  w r ku grupy spo ecznej, w której sk ad wchodzili
bogaci kupcy i posiadacze gruntów miejskich  czasem wywodz cy si  spo ród rycerstwa.
Pocz tkowo w adza ta pochodzi a z wyboru, dokonywanegoprzynajmniej formalnie  przez ogó
mieszczan (communitas ciuium  polskie "pospólstwo"). Ale z czasem grupa rz dz ca stara a si  z
powodzeniem zast pi  wybór przez kooptacj  i zlikwidowa  wp yw ogólnego zgromadzenia na
polityk  miejsk . Wytworzy a si  grupa oligarchiczna, zwana c sto w opracowaniach
historycznych patrycjatem, która zmonopolizowa a w adz  w mie cie. W wielu miastach
stanowiska rajców pozostawa y stale w r kach tych samych kilkunastu lub kilkudziesi ciu rodzin,
spokrewnionych i spowinowaconych ze sob , które rz dzi y miastem zgodnie z interesami swej
grupy i dzieli y si  dochodami miejskimi. Nie by a to grupa, reprczentuj ca bez reszty interesy
kupiectwa; przeciwnie, wielu cz onków patrycjatu porzuca o handel, ceni c wy ej niek opotliwe
dochody z renty gruntowej i lichwiarstwa. Tote  w ród opozycji przeciw patrycjatowi obok
rzemie lników spotykamy wielu bogatych kupców, niczadowolonych z rz dów rady i d cych do
uzyskania udzia u w kierowaniu polityk  miasta.
Odsuni ci od rz dów miastem byli równie  rzemie lnicy. Fakt ten dotkliwie odbijai si  na ich
sytuacji ekonomicznej, gdy  w adze miejskie w niewielkim stopniu uwzgl dnia y ich interesy, a
nawet prowadzi y sprzeczn  z nimi dzia alno , popieraj c np. import produktów konkuruj cych z
wyrobami miejscowego rzemios a, reguluj c ceny w interesie konsumentów itp. Rzemie lnicy wi c
zacz li tworzy  w asne organizacje, zwane cechami, pocz tkowo cz sto pod form  stowarzysze
religijnych. Z czasem cechy zosta y uznane przez w adze miejskie, cho  nie we wszystkich
miastach; zw aszcza w po udniowej Francji w wielu miastach nie dosz o do wytworzenia cechów, a
kontrol  nad rzemios em sprawowali rajcy.
Cechy stowarzysza y w cicieli warsztatów rzemie lniczych  mistrzów  w szerszym sensie tak e
ich rodziny, mia y bowiem prócz zada  produkcyjnych cele religijne (wspólne nabo stwa i
uroczysto ci ko cielne, cz sto we w asnej kaplicy cechowej) i kulturalnotowarzyskie (wspólne
uczty i zabawy). Cz onkowie cechu byli te  zobowi zani do wspomagania wdów i sierot po
zmar ych towarzyszach, a tak e ich samych w ci kim po eniu (po yczki, u atwienia w dostawie
surowca itp.). Jednak e podstawowym zadaniem organizacji cechowej by y sprawy zwi zane z
produkcj : kontrolajej jako ci, kontrola nauczania m odych adeptów rzemios a i ich
"wyzwoliny", czyli uznanie za uprawnionych do wykonywania zawodu, zabezpieczenie dostaw
surowca i zbytu gotowych produktów. Cech stara  si  równie  narzuci  konsumentom
korzystniejsz  dla rzemie lników cen  produktów oraz utrudni  dowóz konkurencyjnych wyrobów
z innych miast. Takie importowane wyroby podlega y cz sto kontroli w adz miejscowego cechu,
który stara  si  wykaza  ich z  jako  i uzyska  od rady zakaz ich sprzeda y w mie cie.
Konflikty mi dzy rz dz cym patrycjatem a cechami zaostrzy y si ju  w XIII w., zw aszcza we

oszech, gdzie rzemie lnicy wraz z kupcami odsuni tymi od rz dów stworzyli opozycyjn  w
stosunku do rady miejskiej (konsulatu) w adz , zwan  cons lir<>>i pop> l . Walki w  onie miast o
obalenie rz dów starego patrycjatu splot y si  tam z konfliktami politycznymi gibelinów i gwelfów
(por. II, 41). Czasemjako neutralnych rozjemców w sporze powo ywano z zewn trz naczelników

adzy wykonawczej, podestów (przewa nie panów feudalnych lub obcych ksi t), którym dzi ki
temu cz sto udawa o si  skupi  ca  w adz  w mie cie. W innych wypadkach robi  to naczelnik
"rady ludowej", zwany capitano delpopolo, którym zostawa  równie  zwykle rycerz. W ten sposób
w XIII w. w Weronie, Bolonii, Ferrarze, Mediolanie w adz  przechwytywa y jednostki usi uj ce
zapewni  sobie jej dziedziczno . W przeciwie stwie do miast zaalpejskich, które nie stara y si
(mimo nabycia na w asno  licznych posiad ci wiejskich) rozszerzy  swej suwerenno ci na
okoliczne tereny, miasta w oskie w miar  rozk adu wi kszych terytoriów feudalnych opanow wa
coraz szersze obszary, p j  j y y odda c swe w adzy zarówno ch opów, jak i drobnych rycerzy. W w
niku tego stosunki podda cze we wsiach podleg ych miastom zanika y, a wszelkie powinno ci
stawa y si  rent , obci aj  poszcze  Tólne gospodarstwa. Stosunki mi dzy ch opem a panem
regulowa y kontrakty i panowie starali si  w miar  mo no ci zast powa  dzier aw  okresow  inne
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formy u ytkowania ziemi. W tym samym kierunku szli przedstawiciele patrycjatu, szukaj cy w
ziemi pewniejszej ni  w handlu lokaty kapita u. Swoboda osobista umo liwia a ch oporn
opuszczanie wsi i zasilanie ro cych szeregów rzemios a miejskiego. Równie  we Flandrii i na

siednich ziemiach Niderlandów utowarowienie gospodarki wiejskiej przyczyni o si  do rozk adu
feudalnych stosunków na wsi.

KRÓLESTWO I SPO ECZE STWO W ANGLII I FRANCJI

18. Dynastia normandzka w Anglii

Bitwa pod Hastings (por. I, 84) da a pocz tek nowej monarchii, opartej o obydwa brzegi kana u La
Manche: monarchii francuskiej z j zyka i pochodzenia w adców i ich otoczenia, ale angielskiej ze
wzgl du na sw  g ówn  baz  terytorialn  i ekonomiczn . Ksi ta normandzcy, a pó niej
Plantageneci, w adali wprawdzie wielkimi obszarami w samej Francji, w drugiej po owie XII w.
przekraczaj cymi znacznie posiad ci Kapetyngów, byli tam jednak  przy ca ej swej pot dze
tylko lennikami królów Francji, arcychrze cija skich pomaza ców bo ych. To w Anglii, której lud
i jegoj zyk mieli w pogardzie, byli niepodleg ymi monarchami "z bo ej  aski", stamt d czerpali si y
do wojen na kontynencie, wojen o Francj , o wyrwanie Kapetyngom korony francuskiej, zawzi cie
toczonych a  do chwili, gdy Francuzi ostatecznie wyparli na wysp  czepiaj cych si  uparcie
kontynentu potomków Wilhelma Zdobywcy i Gotfryda Plantageneta.
Twórca monarchii anglonormandzkiej kilkakrotnie jeszcze po obj ciu tronu musia  t umi
powstania anglosaskich mo now adców; w rezultacie jednak doprowadzi  do powstania silnej
monarchii, zr cznie wykorzystuj cej we w asnym interesie zarówno wprowadzone zasady systemu
lennego, jak i zachowane elementy wczesnofeudalnej monarchii anglosaskiej (por. II, 5).
Podobniejak przodkowie, Wilhelm uwa  sojusz z klerem za fundament w adzy. Wszystkie
wa niejsze stanowiska ko cielne w Anglii zosta y obsadzone sprowadzonymi przeze  duchownymi
francuskimi i cz ciowo w oskimi; byli to z regu y ludzie o wy szym poziomie kulturalnym i
moralnym, którzy przeprowadzili reorganizacj  ko cio a anglosaskiego w duchu reformy
gregoria skiej (por. II, 27). Przy ich pomocy król zreformowa  administracj  pa stwa, nie uzyska
jednak pe nego poparcia ko cio a. Arcybiskupi Canterbury Lanfranc i Anzelm, zapaleni
gregorianie, nie mogli bez zastrze  godzi  si  na swobodne mianowanie dostojników
ko cielnych przez króla. Wy czenie kleru spod jurysdykcji  wieckiej wykorzystali arcybiskupi do
wzmocnienia w asnego stanowiska, które zaakcentowali silniej, skoro powsta y nowe warunki.
Wilhelm Zdobywca zostawi  trzech synów. Najstarszy z nich, Robert, poró niony z ojcem zbieg
na dwór Kapetyngów i po  mierci Wilhelma opanowa  Normandi .
Anglia pozosta a w r kach m odszego, Wilhelma II Rudego, gwa townika i okrutnika, który po
walkach z bra mi, klerem i baronami zgin  zamordowany w 1100 r. Najm odszy i najzdolniejszy z
braci, Henryk I, opanowa  przy pomocy kleru tron angielski, zakwestionowany przez wracaj cego
z krucjaty Roberta. W wojnie z nim uda o mu si  ( 1106) wzi  do niewoli nieszcz snego
krzy owca; syn tego ostatniego, Wilhelm, znalaz  si , podobnie jak ongi  Robert, na dworze
Kapetyngów w charakterze pretendenta, wysuwanego w dogodnej chwili przeciw królom
angielskim. Henryk I, który wst puj c na tron musia  i  na ust pstwa wobec mo now adztwa,
zw aszcza duchownego, umocni  w okresie swych pomy lnych rz dów w adz  królewsk . Po jego
mierci jednak (1135) przyszed  okres, kiedy w Anglii zapanowa a anarchia  kontrastuj ca ze

wzrastaj  w nie powag  w adzy królów Francji.
Przed  mierci  Henryk uzyska  od pra atów i baronów obietnic  oddania tronu jego córce
Matyldzie, która owdowiawszy po cesarzu Henryku V wysz a za m  za hrabiego Anjou
(Andegawenii), Gotfryda Plantageneta. Kiedy jednak król zamkn  oczy, gór  wzi  drugi
kandydat, po matce wnuk Wilhelma Zdobywcy  Stefan, hrabia Blois. Za uzyskanie poparcia
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udzieli  ko cio owi licznych przywilejów, uznaj c jego ca kowit  autonomi ; rozdawa  te
posiad ci królewskie baronom, odst powa  im królewskie uprawnienia i regalia (bicie monety,
budowa zamków, s downictwo). Sytuacja pogorszy a si  jeszcze, gdy w 1140 r. pretensje do tronu
wysun a ponownie Matylda, popierana przez poró nion  z królem hierarchi  duchown .
Wybuch a wojna domowa, w której  adna ze stron nie mog a uzyska  przewagi, baronowie za  i
pra aci zwi kszali swe posiad ci i uprawnienia, wy udzaj c przywileje od obojga pretendentów.
W rezultacie Gotfryd, m  Matyldy, utrzyma  si  w Normandii ( 1140), a ona sama po o miu latach
opu ci a wysp .

19. Powstanie pa stwa Plantagenetów

Ród, który przeszed  do historii pod nazw  Plantagenetów (od ga zki zdobi cej he m Gotfryda),
zagarn  w okresie karoli skim (IX w.) w adz  w hrabstwie Anjou i rozbudowa  jego pot  do
rz du najsilniejszych w adztw Francji. Wybitni przedstawiciele rodu  okrutny Fulko Nerra (987
1040) i Gotfryd Martel ( 104060) ugruntowali t  pot  opanowuj c Touraine; Fulko M odszy
(110929) do czy  do tych zdobyczy Maine, teren sporny mi dzy hrabiami Anjou a Normandi .
Syn jego Gotfryd poprzez ma stwo z Matyld  rozszerzy  sw  w adz  na Normandi  i
przygotowa  synowi z tego ma stwa Henrykowi sukcesj  angielsk . Wkrótce po  mierci ojca (
1151) m ody Henryk wyl dowa  na wyspie ( 1153) i zmusi  Stefana z Blois do uznania go swym
dziedzicem. W ten sposób w grudniu 1154 r., po  mierci zywala, Henryk II bez przeszkód osi gn
tron Anglii. W tym czasie pot ga jego by a wi ksza ni  kiedykolwiek, dzi ki zawartemu w 1152 r.
ma stwu z Eleonor , jedyn  dziedziczk  ksi stwa Akwitanii (Gujenny)  najwi kszego z
francuskich w adztw terytorialnych.
Po  mierci ostatniego w adcy tego ksi stwa, Wilhelma X, dzi ki zr czno ci Sugera, opata z
SaintDenis i doradcy Kapetyngów (por. II, 22), kler akwita ski popar  ma stwo córki Wilhelma,
Eleonory z królem francuskim Ludwikiem VII (1137). Fakt ten móg  mie  donios e znaczenie dla
przywrócenia królom rzeczywistej w adzy we Francji, powi ksza  bowiem w czwórnasób
bezpo rednie w adztwo królewskie.
Wypadki potoczy y si  jednak inaczej. Podczas drugiej krucjaty (114749), gdy Eleonora
towarzyszy a m owi w wyprawie, jej niemoralne prowadzenie si  wywo o zatarg mi dzy
ma onkami, który na pró no usi owa  za agodzi  papie  Eugeniusz III podczas wizyty pary
królewskiej w Rzymie. Mo ni akwita scy postanowili wykorzysta  t  sytuacj  dla usuni cia z
Akwitanii króla francuskiego; u atwi a im zadanie nowa nami tno  Eleonory do m odego
Henryka, hrabiego Anjou, oraz  mier  Sugera 1151, który do ostatnich chwil  ycia usi owa
przeciwdzia  katastroie. Synod w Beaugency "uniewa ni " dotychczasowe ma stwo pod
pozorem zbyt bliskiego pokrewie stwa, a królowa po lubi a natyehmiast Henryka ( 1152).
Nast pi a sytuacja, której obawia   si  Suger  powstanie ogromnego teytorium, ogarniaj cego
wi ksz  cz  Francji i si gaj cego od Pirenejów po kana  La Manche. Nim up yn y trzy lata,
po enie Kapetyngów pogorszy o si  jeszcze bardziej: Henryk zosta  królem Anglii. Papiestwo nie
stan o w obronie w a rna skiego, zw aszcza  e wst pieniu Henryka II na tron angielski
towarzyszy o obj cie tronu papieskiego przez angielskiego kardyna a Breakspeare, pó niejszego
Hadriana IV.
Henryk II by  niew tpliwie jednym z najwybitniejszych królów Anglii, a jego horyzonty i ambicje
by y znacznie wi ksze ni  innych ówczesnych monarchów europejskich. Zdawa  on sobie spraw
ze s abo ci swego w adztwa, z onego z tak ró norodnego zespo u ziem i grup ludno ci  stara  si
wi c unika  zbrojnych konfrontacji na wi ksz  skal . Ca e swe panowanie po wi ci  wewn trznej
konsolidacji swego pa stwa, której g ównym czynnikiem mia o by  umocnienie w adzy
królewskiej. Organizacja w adz centralnych jego pa stwa nie mia a sobie równej: w jej szeregach
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skupi  Henryk wybitne umys y i najdoskonalszych urz dników, rekrutuj cych si  ze wszystkich
ziem Anglii i Francji, czasem nawet spoza tych krajów. Stara  si  przez wymian  ludzi mi dzy
ró nymi terenami dzia alno ci zbli  do siebie odleg e dzielnice i równie  w ten sposób sterowa
kujedno ci. Oczywi cie, organizuj c t  skomplikowan   i doskona , jak na ówczesne mo liwo ci
administracj , musia  król oprze  si  na klerze jedynym zespole ludzi, zdolnych wówczas podj  te
zadania. Henryk wymaga  jednak podporz dkowania si  tych ludzi interesom korony, co
napotyka o opozycj  tak siln ,  e musia o doj  do tragicznego konfliktu i fiaska znacznej cz ci
królewskich zamierze .

20. Polityka konsolidacyjna Henryka II

W Anglii Henryk II potrafi  doskonale wykorzysta  tradycj  silnej w adzy królewskiej,
wytworzon  przez Wilhelma Zdobywc  i Henryka I, stopniowo odzyskuj c pozycje, jakie utraci a
korona w wyniku panowania Stefana z Blois. Powsta y w X stuleciu urz d szeryfa, urz dnika
strzeg cego dochodów królewskich, dosta  si  w r ce lokalnych elementów feudalnych, a zbierane
przez niego podatki nabra y charakteru renty, dowolnie odst powanej. Cz sto poszczególni
panowie  czyli ten urz d z godno ci  hrabiego. Czasy Henryka II przynios y tu gruntown
reform . Oko o roku 1170 stanowiska szeryfów zacz to systematycznie powierza
funkcjonariuszom królewskim, rekrutuj cym si  z ni szego rycerstwa.
Jeszcze w 1163 r. zniesiono Danegeld, który niewiele przynosi  ju  skarbowi królewskiemu.
Henryk potrafi  jednak zastosowa  feudalne zwyczaje prawne dla zast pienia tego podatku innymi.
Prekaria feudalna (aide) sta a si  okazj  do pobierania powszechnego podatku; szczególnie ci ka
za  dla podatników by a zamiana obowi zku zbrojnej s by rycerskiej na podatek, zwany
tarczowym (sci tagiurn). Henryk wola  ju  bowiem armi  najemn  od pocztów rycerskich, które po
up ywie okre lonego czasu s by przerywa y prowadzenie wojny i wraca y do domu, nie troszcz c
si  o bieg wypadków. Pierwszy raz pobra  tarczowe ju  Henryk I;jego zdolny wnuk wydoby  je
siedmiokrotnie, w wysoko ci 2 grzywien srebra od lennika zobowi zanego do s by rycerskiej,
rozszerzaj c ten podatek równie  na dobra duchowne, co kler angielski przyj  jako pogwa cenie
swych swobód. Nie trzeba dodawa ,  e i w ród rycerstwa tarczowe rych o sta o si  znienawidzone,
tym bardziej  e uzupe nia y je rosn ce op aty na rzecz skarbu z racji dziedziczenia lenn; z
upodobaniem bra  król pod sw  opiek  dobra wdów, ma oletnich sierot, instytucji ko cielnych,
wyciskaj c z nich z racji tej opieki, ile si  tylko da o.
Nad skarbowo ci  pa stwow  czuwa  wydzielony z dworu ju  w okresie dynastii normandzkiej
osobny trybuna , zwany popularnie "Szachownic " (Curia regis ad Saccariurn Exclaeqc er), który
zajmowa  si  kontrol  wp ywów podatkowych i poci ga  do odpowiedzialno ci podatników
winnych zaniedbania obowi zku b  urz dników, u których stwierdzono nadu ycie. Nazwa
trybuna u pochodzi a od sto u pokrytego czarnobia ym suknem, podzielonym na kwadraty
tworz ce szachownic , na którym za pomoc etonów oznaczano wp ywy podatkowe.
"Szachownica" prowadzi a wzorowe rejestry podatkowe, w znacznej cz ci zachowane do dzi .
Drugim  ród em dochodów korony równie  wykorzystywanym ju  przez Henryka I  by y
zarezerwowane specjalnie dla króla (jako jego w asno ) tereny Anglii, zwane lasem (foresta).
Pocz tkowo by y to rzeczywi cie puszcze i lasy królewskie w poszczególnych hrabstwach, pó niej
jednak w sk ad terenów zaliczanych do "lasu" wchodzi y tak e pola uprawne i wsie, cz sto nadane
w lenno przez króla rycerzom czy innym panom feudalnym. Hrabstwo Essex w ca ci wchodzi o
w sk ad "lasu". Specyfka terenów "lasu" polega a na tym,  e wszystkie sprawy ich dotycz ce (a
tak e ludno ci na nich mieszkaj cej) nie le y w kompetencji zwyk ych s dów, ale podlega y
bezpo rednio królowi, który zarz dza  nimi w sposób arbitralny.
Wreszcie rozbudowane s downictwo królewskie przynosi o niema e dochody z tytu u op at

dowych i kar. W okresie panowania Stefana nast pi a dalsza jego feudalizacja w wyniku
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obdarzania wielu panów immunitetem. Niektóre z s dów publicznych przekszta ci y si  w
patrymonialne, inne sta y si  domen  miejscowych mo nych, którzy ca kowicie kontrolowali ich
dzia alno . Henryk II równie  na tym terenie postara  si  o przywrócenie prerogatyw korony,
maj c jednak w tym wypadku przed oczyma cele znacznie szersze ni  powi kszenie dochodów
królewskich. Chcial on mianowicie przywróci  zasad  jednego prawa dla wszystkich (Common
law). Wychodz c z tego za enia (niew tpliwie pod wp ywem zasad prawa rzymskiego, pilnie
studiowanego na dworze Henryka) uznano,  e ka dy wolny ma prawo ubiega  si  (za op at , rzecz
prosta) o sprawiedliwo  u króla. Powsta  G ówny S d Królewski zajmuj cy si  rozpatrywaniem
apelacji, a po hrabstwach rozje ali si  królewscy s dziowie w drowni (iudices itinerantes),
zamieniaj cy na czas swego pobytu zwyk e s dy hrabstw i mniejszych jednostek terytorialnych
(hundreds) w s dy królewskie, s dz ce wed ug jednolitych zasad, bez wzgl du na miejscowe
zwyczaje i wydaj ce wyroki w imieniu króla. Z t  dzia alno ci  zwi zane jest obfte
ustawodawstwo Henryka II w rozmaitych sprawach i nieudana próba rozci gni cia s downictwa
publicznego na kler. S dziowie w drowni zerwali z barbarzy skim zwyczajem ordaliów  s dów
bo ych, maj cych orzeka  o winie oskar onego: zamiast tego wprowadzili do s du przysi ych,
rekrutuj cych si  spo ród przedstawicieli miejscowej ludno ci; cz onkiem takiego kolegium (jury)
móg  by  ka dy wolny.
Przeprowadzone w Anglii reformy stara  si  Henryk realizowa  równie  w innych swych
posiad ciach  z ró nym powodzeniem. Najbardziej zbli ony do angielskiego system istnia  w
Normandii (z odr bn  "szachownic " i z bailifami, jako przedstawicielami króla w terenie,
analogicznymi do angielskich szeryfów). Po rednie stanowisko zajmowa y posiad ci
andegawe skie (Anjou, Maine, Touraine), do których w 1166 r. do czyl Henryk Bretani ,
uzyskan  dzi ki ma stwu jego syna Gotfryda z dziedziczk  tego ksi stwa. Najs absza by a

adza Plantagenetów w Akwitanii, gdzie posiadali wielu pot nych wasali (hrabiowie
Angouleme, Lusignan i in.) i gdzie tylko sta a obecno  cz onków rodziny królewskiej, a zw aszcza
królowej Eleonory, utrzymywa a kraj w r kach dynastii. Akwitania by a jednak jednym z
najbardziej cenionych nabytków, jako punkt wyj cia do ekspansji na poludnie, do Hiszpanii i na
Morze  ródziemne. Powa ny krok w tym kierunku stanowi o zho dowanie hrabiego  luzy w 1173 r.
Nieobce by y Plantagenetom marzenia o panowaniu we W oszech, Palestynie, a nawet o koronie
cesarskiej.

21. Henryk II i Ryszard Lwie Serce w walce z opozycj  feudaIn

Uwie czeniem dzia alno ci Henryka II, zmierzaj cej do umocnienia i rozszerzenia w adzy
królewskiej, miala by  sakralizacja osoby króla, na wzór Kapetyngów. Nie brak o tu wysi ków
propagandowych ze strony otoczenia Henryka II, d enia jego spotyka y si  jednak z opozycj
ko cio a, który  zapatrzony w Rzym  walczy  o calkowit  emancypacj . Opozycja istnia a na
samym dworze, gdzie brak o jednolitej koncepcji wladzy królewskiej, a znakomity Jan z Salisbury,
prekursor humanizmu w licznych dziedzinach, uzasadnia  w traktacie Polycraticus konieczno
zwierzchnictwa ko cio a nad w adz wieck  oraz usprawiedliwia  "tyranobójstwo".  ladem
Kapetyngów tak e usi owa  Henryk zabezpieczy  sukcesj  przez koronacj  na króla swego
najstarszego syna Henryka (1170), ale m ody król sta  si  wkrótce narz dziem feudalnej opozycji;
po jego  mierci (1183) Henryk nie powtarza  ju  tego aktu w stosunku do m odszych synów, którzy
zreszt  cz sto szli w  lady brata. Najwi ksze jednak ciosy zada a polityce Henryka opozycja
ko cielna. Od chwili autonomizacji s downictwa ko cielnego przez Wilhelma Zdobywc  stara o
si  ono jak najbardziej rozszerzy  zakres swych kompetencji, uznaj c nie tylko osoby podleg e
ko cio owi za wy czone spod jurysdykcji  wieckiej, ale i poci gaj c w licznych sprawach osoby
wieckie przed trybuna  ko cielny. Ta sytuacja zaostrzy a si  za czasów Stefana z Blois. Henryk,

jak w innych sprawach, tak i tu usi owa  powróci  do praktyki czasów Henryka I i w tzw.
konstytucjach z Clarendon (1164) ograniczy  zakres kompetencji s dów ko cielnych, zabraniaj c
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im powo ywa  ludno wieck  i nakazuj c klerowi odpowiada  w sprawach karnych przed s dami
wieckimi. Jednocze nie "konstytucje" umacnia y wp yw króla na elekcje biskupów i opatów oraz

zabrania y apelacji do Rzymu bez zgody króla.
Konsultacje zosta y manifestacyjnie odrzucone przez arcybiskupa Canterbury, Tomasza Becketa.
Dawny bliski wspó pracownik i przyjaciel króla, z chwil  wyniesienia przeze  do godno ci g owy
ko cio a angielskiego (1162) uzna  za swe zadanie gorliw  obron  interesów tego ko cio a i nie
waha  si  narazie na konsekwencje gniewu króla. Uszed  przed nim na dwór jego wroga, króla
Francji; papie , tocz cy w nie ostr  walk  z cesarstwem i zdany na pomoc Henryka, odmówi
swego poparcia Tomaszowi, zapo redniczy  natomiast chwilow  ugod , na podstawie której
arcybiskup wróci  do Anglii. Nie zmieni  jednak zapatrywa  ani post powania, a bliski mu Jan z
Salisbury reprczentowa  nie tylko w asne stanowisko, snuj c teori  o usprawiedliwionym
"tyranobójstwie". Rezultat by  tragiczny. Czterech rycerzy Henryka przyj o dos ownie apel króla o
uwolnienie go od osoby arcybiskupa, zabijaj c Becketa przy o tarzu katedry w Canterbury (1170).
Pod naciskiem opinii feudalnej, kleru, papiestwa gro cego kl tw , Henryk musia  ulec i po
upokarzaj cej ceremonii pokuty ust pi  na ca ej linii; za cen  znacznego rozszerzenia kompetencji

dów duchownych (tak e w stosunku do osób  wieckich) utrzyma  tylko wp yw na nominacje
dostojników ko cielnych. Jednak aureola, otaczaj ca kanonizowanego wkrótce (1173) Tomasza
Becketa, wp yn a na znaczne rozszerzenie si  ducha opozycji w ród kleru i na o mielenie opozycji
mo now adztwa feudalnego. Ostatnie lata panowania Henryka wypeinia a zaostrzaj ca si  walka z
mo now adztwem, które usi owa o wykorzysta  ambicje synów Henryka, by pchn  ich przeciw
ojcu i spiskowa o z Kapetyngami.
Po  mierci Henryka II tron obj  Ryszard Lwie Serce (1189), który w adaj c dotychczas w
Akwitanii nie waha  si  wchodzi  w konszachty przeciw ojcu z królem Francji Filipem Augustem.
Rz dy swe rozpocz  od opuszczenia kraju i u boku Filipa pod  na trzeci  krucjat  (por. II, 55).
Mimo osobistej odwagi i walecznych czynów Ryszarda do odzyskania Jerozolimy nie dosz o, a
jego pycha przyczyni a si  do powstania licznych zatargów w ród uczestników wyprawy. W
drodze powrotnej Ryszard zosta  zdradziecko pojmany przez ksi cia austriackiego Leopolda (1191)
i wydany przeze  cesarzowi Henrykowi VI, który wymusi  od je ca ho d lenny. Wykupiony na
koniec z niewoli, Ryszard wróci  w 1194 r. do kraju, w którym król Francji Filip August usi owa
wprowadzi  jak najwi kszy zam t, sk aniaj c najm odszego z synów Henryka II, Jana bez Ziemi,
do uzurpacji w adzy królewskiej, a jednocze nie podburzaj c przeciwników króla w Akwitanii.
Ryszard w pomy lnej wojnie pokona  Filipa Augusta i umocni  swe rz dy wewn trz kraju, ale
wkrótce zgin  (1199) w walce ze zbuntowanymi panami akwita skimi. Korona przeszla w r ce
nieudolnego Jana bez Ziemi, który zmuszony by  do jednoczesnego stawienia czo a opozycji
wewn trznej i frontalnemu atakowi króla Francji.

22. Polityka pierwszych kapetyngów

Pnsiadio ci Kapetyngów u schy ku XII w. niewiele przewy sza y ich stan posiadania sprzed
dwustu lat, ale w adza królów w tym czasie powa nie wzros a Cpnr. II, 4). Wyrnieniali my ju
podstawy owego wzrostu: zapewnienie ci ci rz dów w ramach dynastii czemu sprzyja  los, nie

uj c królom Francji m skiego potomstwa, sakralizacja w adzy królewskiej, sojusz z ko cio em i
mo liwo  u ycia jego wplywów w walce o interes korony, wreszcie  domena, czyli bezpo rednie
wladztwo królewskie. Wzmocnienie wladzy królewskiej nie by o spraw atw  ani nie przebiega o
bez przeszkód; drug  polow  XI w., okres panowania  gnu nego Filipa I, uzna  nawet nale y za
okres regresu. Ros o jednak poczucie wspólnoty Francuzów, które znalaz o wyraz w twórczo ci
truwerów (por. II, 89), a szczególnie w Pie ni o Rolandzie, wyra nie widz cej w królu symbol
jedno ci Francji. Poczucie to znalaz o wyraz w chwili zewn trznego niebezpiecze stwa,  gdy w
1124 r. cesarz Henzyk V zagrozi  najazdem na Reims. Wówczas to pod  wi  flag  zwan
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Oriflaiiin2e, przyj  z o tarza w opactwie SaintDenis przez Ludwika VI, zebra y si  oddzia y
dostarczone przez prawie wszystkich wielkich wasali króla Francji, co skloni o cesarza do
porzucenia my li o naje dzie.
By  to jednak wypadek wyj tkowy. Zjazdy mo nych, na których decydowano pod
przewodnictwem króla o sprawach ca ego królestwa, cz ste za Hugona Kapeta i Roberta
Pobo nego, pó niej zanikaj ; ko czy si  te  inicjatywa w polityce zagranicznej,  ywa jeszcze za
Roberta, który zamierza  odebra  cesarstwu Lotaryngi . Polityka królewska ogranicza a si  do
domeny i do urywania na jej rzecz poszczególnych miast i zamków s siednich wasali. Nie by o jej
jednak sta  ani na rozerwanie unii anglonormandzkiej (cho  okazji nie brak o podczas walk
mi dzy synami Wilhelma Zdobywcy), ani na zapobie enie powstaniu "imperium" Plantagenetów.
Silna w adza króla nad ko cio em nie prowadzi a do u ycia jego aparatu w interesie jedno ci; za
Henryka I i Filipa I sta a si  tylko  ród em dochodów ze sprzeda y biskupstw i opactw: zdarza y
si  wypadki nadawania biskupstw analfabetom. Reforma ko cielna, która z wielk  si  ogarn a
Francj  w drugiej po owie XI w., odbywa a si  poza królem i wbrew niemu: rozpustny i t py Filip I
trzykrotnie znalaz  si  pod kl tw , a papie e oczyszczali szeregi kleru z ludzi niegodnych b
osobi cie (jak Urban II), b  przez swych legatów.
Niewiele lepiej wygl da a sytuacja w samej domenie; ju  nie tylko wielcy lennicy ksi ta i
hrabiowie  nic sobie nie robili z w adzy króla; drobni rycerze z domeny równie  wznosili silne
zamki, prowadzili prywatne wojny i wyprawy rabunkowe tu  pod jego bokiem. Wprawdzie
rozmiary domeny wzros y: Robert Pobo ny przy czy  do niej Senonais (ze stolic  arcybiskupi
Sens), a Filip I  Gatinais i Vexin, zwi kszaj c zwarto  terytorialn  bezpo redniego w adztwa
królewskiego, nabytki te jednak nie mogty si  równa  z nabytkami hrabiów Anjou czy ksi t
Gujenny. Dopiero Ludwik VI Gruby w pierwszej po owie XII w. rozwin  energiczn  dzia alno
w kierunku konsolidacji domeny i przez ca e prawie  ycie walczy  z jej rozbójniczym rycerstwem,
umacniaj c swój autorytet, burz c zamki i przywracaj c spokój na drogach. Przywróci  te  sojusz z
ko cio em, którego rzecznikiem by  jego najbli szy doradca i przyjaciel, Suger, opat z SaintDenis,
odgrywaj cy przez d ugi czas decyduj  rol  w polityce królewskiej. Uda o si , dzi ki zgodzie
królów na wybór biskupów przez kapitu y, utrzyma  wp yw królewski na te elekcje. Dzi ki temu
kompromisowi znik y gorsz ce widowiska handlu godno ciami ko cielnymi, a król móg  wysuwa
swoich ludzi na kluczowe stanowiska. Popieranie komun miejskich w ich walce ze swymi panami
o samorz d pozwala o królowi wyst pi  poza sw  domen  w roli mediatora i  niezale nie od tego,
e w istocie trudno pos dzi  Kapetyngów o jak  dalekowzroczn  polityk  wobec miast  zyskiwa o

mu sympati  cudzych poddanych. Poparcie mieszcza stwa, które ch tnie s o królowi
pieni dzmi i zbrojnym ramieniem, odegra o wielk  rol  w sukcesach Filipa Augusta.
Wielki sukces polityczny, jakim by o ma stwo Ludwika VII z Eleonor  akwita sk  lpor. II, 19),
nie okaza  si  trwa y: w Akwitanii uwa ano Ludwika tylko za
"ksi cia ma onka", a nowego ,nabytku nie uda o si  powi za  z domen . Drugie ma stwo
Eleonory, z Henrykiem II, przywiod o Kapetyngów na skraj przepa ci: dysproporcja si  mi dzy
obydwiema dynastiami by a tak wielka,  e opanowanie Pary a przez Plantagenetów i odebranie
Kapetyngom korony francuskiej wydawa o si  tylko kwesti  czasu. A jednak Henryk II, zaj ty
reformami wewn trznymi i zmuszony do walki z opozycj  podsycan  zwykle przez królów Francji,
nie przeszed  do ofensywy i Kapetyngowie przetrwali najtrudniejszy moment. Korzystaj c z
do wiadcze  rywali, zreorganizowali administracj  domeny, powo uj c do swej s by obok
drobnego rycerstwa znaczn  liczb  mieszczan i duchownych, cz sto ch opskiego pnchodzenia; ich
delegaci, bailifowie, pe nili funkcje analogiczne do szeryfów i w drownych s dziów angielskich,
ci gaj c podatki i strzeg c porz dku, a zarazem wykonuj c s dy w imieniu króla.

23. Za amanie sie pot gi Plantagenetów
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Refnrma administracji domeny wi e si  ju  z osob  syna Ludwika VII, Filipa II, nazwanego
pó niej Augustem. M ody król, obdarzony wielkimi zdolno ciami i nie mniejsz  ambicj , po wi ci
si  ca kowicie zadaniu przywrócenia we Francji znaczenia w adzy królewskiej i usuni cia

owrogiego cienia "imperium Plantagenetów". Odziedziczywszy po ojcu sojusz z ko cio em,
potrafi  go wykorzysta  do swych celów politycznych. Udzia  w trzeciej krucjacie i pobyt w
Rzymie rozszerzy  jego horyzonty i zapnzna  go z ekonomicznym znaczeniem miast w oskich;
nauczy  si  te  Filip traktowa  uk ady, przymierza, traktaty pokojowe, a nawet osobiste wi zy
przyja ni (np. z Ryszardem Lwie Serce) jako narz dzia polityki, które podejmowa , by porzuci  w
chwili, gdy je uzna  za zb dne.
Na wie  o uwi zieniu Ryszarda w Austrii Filip powzi  plan wyrwania Plantagenetom mo liwie
du ej cz ci ich lenn, w czym pomoc  mia a mu by  uzurpacja Jana bez Ziemi. Ale b dny rycerz,
uwolniony z niewoli, przyby  na czas, by uratowa  swe pa stwo i zadawa  królowi Francji dotkliwe
ciosy, dnpóki w obronie Kapetynga nie stan  papie  Innocenty III. Rych a  mier  Ryszarda
otworzy a nowe mo liwo ci. Jego brat, Jan bez Ziemi, nie zyska  powszechnego uznania: Bretania i
kraje andegawe skie wysun y przeciw niemu Artura, syna jego starszego brata, Gotfryda
breto skiego. Wykorzystuj c t  now  okazj  Filip August oskar  w 1202 r. Jana o feloni  i
pozbawi  go lenn francuskich, nadaj c je Arturowi (z wyj tkiem Normandii). Jan zdo  pojma
Artura, ale zamordowanie m odego ksi cia ( 1203) wywo o powszechne oburzenie i zwróci o
opini  przeciw Janowi bez Ziemi.
W ci gu dwu lat (120204) Normandia dosta a si  w r ce Filipa Augusta, który wcieli  j  do
domeny królewskiej. Jednocze nie wraz ze  mierci  s dziwej Eleonory w 1204 r. za ama a si
wierno  akwita skich wasali Jana bez Ziemi. Nieobecno  wielu panów francuskich, bior cych

nie udzia  w czwartej krucjacie, u atwia a Filipowi zadanie. W  lad za Normandi  pad o
Maine, Anjou i Touraine  kolebka Plantagenetów; Bretania zosta a nadana (wraz z r  siostry
Artura) Piotrowi z Dreux, cz onkowi dynastii Kapetyngów.
Jan bez Ziemi, pozbawiony swych najcenniejszych posiad ci, których nie potrafi  obroni , zawar
w 1206 r. z Filipem chwilowy rozejm i rozpocz  organizowa  pnt  koalicj  przeciwko
Kapetyngom. We Francji uda o mu si  pozyska  hrabiego Boulogne i Ferranda, hrabiego Flandrii;
najwi cej jednak polega  na pomocy swego ciotecznego brata, Ottona IV Welfa, syna Henryka
Lwa, który w nie pozbywszy si  rywala z dynastii Hohenstaufów, osi gn  w Niemczech
przewag  (por. II, 39). Po stronie Francji stan  papie  Innocenty III, który wysun  jako kandydata
do tronu niemieckiego m odego Fryderyka II Hohenstaufa. Na razie jednak Fryderyk raczej sam
potrzebowa  pomocy francuskiej, ni  móg  udzieli  zbrojnego wsparcia Filipowi.
Niewiele jest bitew o tak prze omowym znaczeniu, jak batalia pod Bouvines (27 lipca 1214), która
za jednym zamachem rozstrzygn a konflikt mi dzy Kapetyngami i Plantagenetami oraz walk
Welfów i Hohenstaufów o koron  niemieck . Filip August na czele swego rycerstwa zast pi  pod
Bouvines drog  zmierzaj cej do Pary a armii niemieckoflamandzkiej i rozbi  j  kompletnie.
Ferrand flandryjski dosta  si  do niewoli, cesarz ratowal  si  ucieczk , ale jego autorytet w
Niemczech upad  ca kowicie. Jan bez Ziemi na wie  o kl sce wycofa  si  na wysp , gdzie czeka a
go ci ka przeprawa ze zbuntowanymi angielskimi baronami (por. II, 24). Ponadto syn króla
Francji, Ludwik wyl dowa  w Anglii i opanowa  nawet Londyn; tylko  mier  Jana bez Ziemi w
1216 r. uratowa a tron angielski dla Plantagenetów.
Nie dosz o wi c do ca kowitego zniszczenia przeciwników króla francuskiego ani nawet do ich
wyparcia z kontynentu; co wi cej, nowy król angielski Henryk III w ada  w uszczuplonej Akwitanii
ju  nie jako lennik Francji, ale traktowa  ten kraj jako niczale  posiad . Walk  po kilku latach
wznowiono: w 1224 r. Ludwik VIII, nast pca Filipa Augusta, odebra  Henrykowi Poitou i nada  je
swojemu synowi Alfonsowi; nowe próby ofensywy ze strony króla angielskiego (1241) sko czy y
si  kl sk , zadan  mu pod Taillebourgiem w 1242 r. przez Ludwika  wi tego. Ten ostatni po
na razie kres walce. Pokój paryski w roku 1259 nie tylko uznawa  panowanie Plantagenetów w
Gaskonii i Gujennie, ale je nawet powi ksza ; w zamian za to Henryk z  Ludwikowi ho d,
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przywracaj c zwi zek lenny mi dzy swymi kontynentalnymi posiad ciami a koron  francusk .
W ten sposób pierwsze stulecie walki Kapetyngów i Plantagenetów sko czy o si  kompromisem,
który w przysz ci by ród em nowych konfliktów. Ale z walki tej wysz o silne, zjednoczone
pa stwo francuskie,  ci le zwi zane z dynasti , której autorytet utwierdzi  si  ostatecznie.

24.Walka Jana bez Ziemi z opozycj . Magna Carta

Kl ski Jana bez Ziemi na kontynencie  ci le wi za y si  z sytuacj  na wyspie, gdzie nieudolna
polityka króla doprowadzi a do otwartego buntu i do ogromnego os abienia autorytetu korony.
Nadu ycia króla ijego faworytów zbieg y si  ze sporem o obsadzenie arcybiskupa w Canterbury
(1205), kapitu a bowiem, odrzucaj c kandydatury królewskie, wybra a ambitnego Stefana
Langtona, popieranego przez papie a. Walka mi dzy królem a ko cio em spowodowa a w 1208 r.
wykl cie Jana i rzucenie interdyktu na Angli ; papie  og osi  koron  angielsk  za wakuj  i
wezwa  do jej obj cia Filipa Augusta. Zagro ony ze wszystkich stron Jan bez Ziemi nawi za
kontakty z Rzymem i upokorzy  si , uznaj c si  w 1213 r. lennikiem papiestwa z Anglii i Irlandii i
obiecuj c p aci  " wi topietrze" w wysoko ci 1000 funtów szterlingów rocznie. Uzna  te
autonomi  ko cio a angielskiego oraz wybór Stefana Langtona i obieca  uznawa  na przysz
apelacje w sprawach ko cielnych z Anglii do decyzji papie a.
To nowe upokorzenie nie podtrzyma o chwiej cego si  tronu; o mieli o tylko opozycj  w ród
rycerstwa, zw aszcza wielkich baronów, niech tnie patrz cych na wzrost ingerencji urz dników
królewskich w sprawy hrabstw i w s downictwo patrymonialne. Niech  budzi o równie

ugoletnie wykorzystywanie przez Plantagenetów "opieki" nad wdowami i sierotami po lennikach
dla wyci gania dochodów z ich posiad ci oraz pobieranie wysokich op at przy nadawaniu lenn.
Kl ski ponoszone we Francji, mimo ogromnych wydatków,jakie poch ania a ta wojna, czyni y
niepopularnymi wysi ki Jana zmierzaj ce do odzyskania strat na kontynencie. Tote  nawet po
za agodzeniu opozycji ko cielnej baronowie odmówili udzia u w wojnie francuskiej, twierdz c,  e
nie jest ona zwi zana z interesami królestwa. Jan postanowi  si  pnkona  opozycj  (zlokalizowan
przede wszystkim w Essex i na pó nocy), ale Langton, nie maj cy zaufania do wiaro omnego króla,
z wi kszo ci  hierarchii popar  baronów. Przy czy  si  do nich i Londyn, a nowe kl ski króla na
kontynencie pnstawi y na porz dku dziennym kwesti  jego detronizacji; Innocenty III próbowa
ratowa  swego angielskiego wasala, próby te nie da y jednak  adnego rezultatu. Król musia  si
ugi  przed zbuntowanymi poddanymi. Jego kapitulacj  przypiecz towa  wielki przywilej ( 15
czerwca 1215), nosz cy w historii nazw  Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum).
Dokument ten, maj cy ogromne znaczenie dla rozwoju ustroju Anglii, ró nie by  nceniany przez
historyków. W epoce wiktoria skiej uchodzi  za pierwszy krok do angielskiego parlamentaryzmu i
do udzia u spo ecze stwa w rz dach pa stwem. Cz  nowszych badaczy uznaje w nim tylko
przejaw oporu feudalnej oligarchii przeciwko monarchii, tworz cej jednolity prawnie i
administracyjnie organizm pa stwowy: z tegn punktu widzenia by aby Magna Claarta tylko
cofni ciem si  w rozwoju. W rzeczywisto ci Magna Charta, która bynajmniej nie by a owocem
mudnych konstrukcji prawników, odzwierciedla a konkretne postulaty, narzucone w adzy

królewskiej przez ró ne grupy spo ecze stwa, maj ce ze sob  cz sto sprzeczne interesy. St d s  w
Wielkiej Karcie Swobód zarówno punkty stanowi ce rezultat wstecznych d  do nawrotu
rozbicia feudalnego (postulat przywrócenia lokalnych zwyczajów na niekorzy  "prawa
powszechnego"), jak równie  elementy, stanowi ce zac tek przysz ego rozwoju (np.  danie
ustanowienia sta ej siedziby trybuna u królewskiego) którego zreszt  sama Karta przes dza  nie
mog a. Wreszcie liczne punkty dotyczy y drobnych spraw i partykularnych grawaminów,
wysuwanych przeciw królowi przez poszczególne osoby i dzielnice. W s awnym artykule 39,
zakazuj cym wi zienia lub karania jakiegokolwiek wolnego cz owieka bez wyroku s dowego,
mo na si  dopatrywa  zacz tków walki o praworz dno .

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Spraw  zasadnicz  by o uzale nienie nak adania podatków (m.in. tarczowego), poza "prekari "
przewidzian  zwyczajami feudalnymi, od zgody wielkiej rady baronów i biskupów, specjalnie
zwo ywanej w razie potrzeby. Znane wiaro omstwo Jana spowodowa o ponadto powstanie innego,
sta ego organu z onego z 25 baronów, który mia  strzec postanowie  zawartych w Wielkiej
Karcie. Ta delegacja mia a mo no , w razie gdyby król gwa ci  ustanowione prawa, odwo  si
do ca ego spo ecze stwa i zorganizowa  opór przeciw monarsze. Decyzje delegacji zapada y
wi kszo ci  g osów.
Najbli sza przysz  pokaza a,  e nieufno  spo ecze stwa wobec króla by a s uszna. Jan odwo
si  do swego suzerena, papie a,  daj c zwolnienia od wymuszonej przysi gi, a jednocze nie
usi owa  poró ni  swoich przeciwników, którzy zreszt  przewiduj co pozostali pod broni . W
takich okoliczno ciach inwazja Ludwika francuskiego na Angli  mog a liczy  na poparcie. Na
szcz cie dla Plantagenetów zmar  Jan bez Ziemi, a tak e jego despotyczny suzeren, Innocenty III.
Nowy papie , Honoriusz III, potrafi  przy pomocy nastrojonych pojednawczo przedstawicieli kleru
zapo redniczy  ugod , a jednocze nie wp yn  na Filipa Augusta, by ten wycofa  syna z Anglii.
Legat papieski i stary, s awny z osobistej rzetelno ci, opiekun ma oletniego Henryka III, Wilhelm
Le Marechal, narzucili dworowi decyzj  potwierdzenia Wielkiej Karty (1216), z pomini ciem
niektórych elementów, jak np. wielka rada baronów, która w formie przewidzianej w Wielkiej
Karcie nigdy si  nie zebra a. W ten sposób zako czy  si  pierwszy etap walki o powstanie
przedstawicielstwa spo ecze stwa feudalnego i ograniczenie w adzy królewskiej. Ma oletnio
Henryka III spowodowa a chwilowe zawieszenie broni, ale  adna ze stron nie zrczygnowa a z

asnych postulatów.

25. Anglia pod wp ywen: j zyka i kultury francuskiej

W okresie panowania dynastii normandzkiej i w pierwszych wiekach rz dów Plantagenetów
Anglia znalaz a si  pod ogromnym wp ywem francuskiego elementu etnicznego, francuskiej
kultury i j zyka. Wp ywu tego nie sposób wi za  tylko z podbojem;ju  za Edwarda Wyznawcy

ród kleru i rycerstwa, zw aszcza zwi zanego z dworem, znalaz o si  wielu Francuzów; liczni
kupcy i rzemie lnicy francuscy osiedli w Londynie, Yorku, Southampton i innych miastach,

ywiaj c kontakty handlowe z kontynentem. By  to jeden z kierunków francuskiej ekspansji
demograficznej, któr  zajmujemy si  szerzej w innym miejscu. Podbój Wilhelma Zdobywcy, a
zw aszcza st umienie buntu mo now adztwa anglosaskiego, zmieni y sytuacj  radykalnie;
olbrzymia wi kszo  wielkich lenn i znaczna cz rednich, wi kszo  biskupstw i opactw,
znalaz a si  w r ku zach annych przybyszów z kontynentu. Nieliczni Anglosasi na dworze
królewskim musieli si  przystosowa  do panuj cych na nim obyczajów i do j zyka francuskiego.
Oczywi cie musia o doj  na tym tle do konfliktów narodowo ciowych, wzmaganych przez
poczucie krzywdy usuwanych i wydziedziczanych Anglosasów.

wiadcz  o tym wypowiedzi kronikarzy normandzkich o nieuctwie i barbarzy stwie Anglików;
francuscy dostojnicy, obejmuj cy katedry angielskie, t pili niekiedy miejscowe odr bno ci kultowe
(miejscowych  wi tych), a nawet niszczyli nagrobki swych anglosaskich poprzedników.
Oczywi cie Anglicy odp acali im podobn  monet , a znaczna cz  mo nych anglosaskich przesz a
do opozycji, unikaj c kontaktów z dworem i rycerstwem normandzkim. Nie wytrwali jednak d ugo
w tym oporze  zbyt atrakcyjne by o  ycie rycerskie i dwór królewski, zbyt poci gaj ca mo liwo
uzyskania nada  i stanowisk z  aski królewskiej. W drugim pokoleniu po naje dzie Wilhelma
ma stwa mieszane angielskonormandzkie nie nale y ju  do rzadko ci.
Nowa pot na fala Francuzów, tym razem z hrabstw andegawe skich i z Akwitanii, nap yn a na
wysp  z Henrykiem II; w zasadzie nawet punkt ci ko ci "imperium" Plantagenetów przeniós  si
na kontynent. Z dworu j zyk francuski rozprzestrzeni  si  na ca y kraj, w ród rycerstwa, kleru,
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mieszcza stwa: nicznajomo zyka francuskiego uchodzi a za dowód braku og ady. J zyk
anglosaski, który za Alfreda Wielkiego i jego nast pców by  ju  przecie  j zykiem literackim, a
cz ciowo nawet urz dowym, cofn  si  na wie  i trwa  w ród ch opów, ni szego kleru, drobnego
rycerstwa i ni szych warstw spo ecze stwa miejskiego. Nie oznacza to, aby by  ca kowicie
nicznany w ród warstw wy szych; przeciwnie, mamy do  liczne dowody jego znajomo ci
uchodzi  jednak powszechnie za prostacki.
Wiek XIII, mimo utraty przez Plantagenetów znacznej cz ci ich posiad ci kontynentalnych,
przyniós  w ciwy rozkwit francuszczyzny w Anglii, z obfit  oryginaln  twórczo ci  literack  w
tym j zyku. J zyk francuski wypar  nawet  acin , która dotychczas stanowi a j zyk urz dowy.
Spo ród królów angielskich dopiero u Edwarda I mo na na pewno stwierdzi  znajomo  czynn

zyka angielskiego. A jednak kurcz cy si  zakres kontaktów z kontynentem i przenikanie do
warstw rz dz cych w coraz wi kszej mierze elementów miejscowych prowadzi y do
nieuniknionych zmian. Najpierw angielska francuszczyzna nasi ka a s ownictwem angielskim, a
nawet typowymi dla j zyka angielskiego zwrotami (st d nawet ustali  si  odr bny termin j zyk
anglofrancuski); pó niej, stopniowo, zacz a si  cofa  na rzecz j zyka ludu angielskiego. Nie by  to
ju  jednak j zyk Alfreda Wielkiego; ponad trzy wieki panowania francuszczyzny wywar y na nim
niezatarte pi tno, nasycaj cj zyk pot.oczny mas  s ów francuskich.
Nie mniejsze by y wp ywy sztuki francuskiej. Wp ywy normandzkie, przenikaj ce ju  za Edwarda
Wyznawcy, znalaz y wyraz w ufundowanym przez niego ko ciele opactwa benedyktynów w
Westminster ( 1065), wzorowanym na normandzkim opactwie w Jumieges. Roma skie
pozosta ci katedr w Canterbury, St. Albans, Ely, Durham nawi zuj  do ko cio ów w Caen; inne
(opactwo w Bury St. Edmunds, katedry w Norwich, Tewkesbury, Winchester)  do katedr
rodkowofrancuskich. Drug  fal  francuskich wp ywów architektonicznych przynie li cystersi

(opactwa w Waverley, Rielvaux, Fountains, Kirkstall). W ten sposób równie  gotyk angielski
kopiowa  pocz tkowo wzory francuskie, by dopiero w XIII w. wyst pi  z bardziej oryginalnymi
koncepcjami (por. II, 92). To samo da si  powiedzie  o rze bie (portal zachodni katedry w
Rochester, tympanon w ko ciele opactwa Malmesbury  ten ostatni nosz cy  lady wp ywów
akwita skich) i o malarstwie.

26. Ekspansja angielska do Walii, Szkocji i Irlandii

Czasy dynastii normandzkiej i Henryka II by y równie  okresem pocz tków ekspansji Anglii na nie
opanowane dotychczas celtyckie cz ci Brytanii  Wali  i Szkocj , oraz do Irlandii. Walijczycy,
którzy d ugo potrafili stawia  opór zarówno królom anglosaskim, jak i naje com norma skim,
opierali si  te  dzielnie Wilhelmowi Zdobywcy, który mimo to zdo  narzuci  im zwierzchnictwo,
a ich starodawne mnisze biskupstwa podporz dkowa  arcybiskupstwu Canterbury. Ju  jednak za
Wilhelma Rudego Walijczycy zrzucili jarzmo normandzkie i pod wodz  w asnego króla Gruffyda
ap Cynan (10811137) wyzwolili wi kszo  kraju; Henryk II podj  dwie wyprawy do Walii i
zmusi  miejscowych królów do z enia ho du lennego. Dopiero król Lewelin (11941240)
wykorzysta  bunt baronów przeciw Janowi bez Ziemi dla odzyskania niczale no ci.
Królestwo szkockie by o przeciwnikiem o wiele silniejszym, a ponadto mia o liczne powi zania z
krajami skandynawskimi, a potem z Francj . W 1018 r. Szkoci opanowali Bernicj , w której
mieszka a ludno  angielska. Fakt ten mia  du e znaczenie dla rozprzestrzenienia si  w Szkocji

zyka angielskiego.
Król Malkolm II (100534) musia  po d szym oporze uzna  zwierzchnictwo Kanuta Wielkiego;
oko o po owy stulecia wybuch y (ws awione pó niej przez Szekspira) walki wewn trzne, których
bohaterem by  Makbet (104057), morderca króla Dunkana I; z walk mi dzy szkockim
mo now adztwem wyszed  zwyci sko za yciel nowej dynastii Malkolm III (105893), który
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jednak po d szym oporze musia  ulec Wilhelmowi Rudemu i uzna  si  jego wasalem z
posiad ci zaliczanych formalnie do Anglii. Ta zale no  lenna, rozci gana pó niej przez królów
angielskich na ca  Szkocj , sta a si  pretekstem w ich d eniu do opanowania pó nocnego
królestwa. Ma stwo Malkolma III z angielsk  ksi niczk  Ma gorzat  wzmog o znaczenie
elementu angielskiego (pó niej tak e normandzkiego) na dworze szkockim i w ród kleru. Jeszcze
bardziej wzros y te wp ywy (po krótkim okresie antyangielskiej reakcji celtyckiej na prze omie XI
XII w.) za panowania Aleksandra I (110724) i Dawida (112453), którzy wprowadzili w Szkocji
angielski system administracji i zreorganizowali na wzór rzymski ko ció  szkocki,
podporz dkowuj c go angielskiej metropolii w Yorku. Tak e rczydencja królów ustali a si  na
zanglizowanych terenach po udniowych, w Edynburgu. Jednocze nie Henryk II narzuci  Szkocji
traktatem w Falaise (1174) pe  zale no  lenn  od Angli. Wi zy te jednak pozosta y raczej
formalne. Wilhelm Lew ( 11651214) i Aleksander II (121449), popieraj c przeciw Plantagenetom
ich buntuj cych si  poddanych i z kolei korzystaj c z pomocy Kapetyngów, skutecznie opierali si
atakom z po udnia.
Ekspansj  w kierunku Irlandii przygotowa  Henryk II, otrzymuj c od angielskiego papie a
Hadriana IV nadanie tej wyspy ( 1155), do której równie  papiestwo ro ci o sobie pretensje;
odr bny obrz dek i organizacja ko cielna Irlandii i odwieczne spory mnichów iryjskich z klerem
rzymskim wywo ywa y niech  Rzymu do Irlandczyków i podejrzewanie ich o herczj . Henryk II
mia  umocni  w adz  papiestwa nad wysp .
Akcja Henryka zosta a uprzedzona i u atwiona przez prywatne przedsi wzi cia baronów
anglonormandzkich. Ryszard hrabia Pembroke interweniowa  kilkakrotnie w wewn trzne walki
mi dzy królami irlandzkimi, popieraj c w adc  królestwa Leinsteru i Dublina, który umieraj c w
1169 r., przekaza  mu z r  córki swe królestwo.
Odpartszy atak "najwy szego króla" Irlandii Rory O'Connora, normandzki król Leinsteru z  w
tym charakterze ho d Henrykowi II. W  lad za tym w 117172 r. Henryk II pojawi  si  na wyspie i
kolejno zmusi  do ho du wielu "królów" irlandzkich. Wyst puj c z ramienia papiestwa, zwo  w
Cashel synod miejscowego ko cio a i przeprowadzi  jego reorganizacj , tworz c cztery metropolie
i narzucaj c obrz dek  aci ski. Wypadki te wywo y nap yw awanturniczych rycerzy
anglonormandzkich i francuskich, którzy na w asn  r  rozbudowywali tam drog  grabie y
wielkie posiad ci, z czasem równie niczale ne, jak królestwa celtyckie.
Z biegiem czasu francuscy z j zyka przybysze asymilowali si , przyjmuj c j zyk i obyczaje
irlandzkie i staj c si  gorliwymi rzecznikami niepodleg ci kraju. Na ca kowite opanowanie
Irlandii królestwo Plantagenetów by o za s abe i zanadto zaabsorbowane sprawami kontynentu.

WALKA O PRZODOWNICTWO W  WIECIE CHRZE CIJA SKIM:
CESARSTWO I PAPIESTWO

27. D enia reformatorskie w ko ciele i ruch kluniacki

Pod koniec wieku X bardzo rozpowszechniony w zachodniej Europie by  pogl d o zbli aj cym si
ko cu  wiata. Niezale nie od popieraj cych ow  tcz  kombinacji matematycznoastronomicznych
(w ród których glówn  rol  gra a liczba 1000 lat od narodzenia Chrystusa),jednym z g ównych
argumentów przemawiaj cych za nadci ganiem apokaliptycznej zag ady by o panoszenie si  w
wiecie chrze cija skim bezprawia, gwa tu i niemoralno ci. W proroctwach Apokalipsy centralne

miejsce zajmowa a posta  Antychrysta  i teraz wi c dopatrywano si  jej w tym lub owym
niegodziwym monarsze, a coraz cz ciej szukano jej w Rzymie, gdzie papie e X stulecia jak gdyby
starali si  swym post powaniem uzasadni  te podejrzenia.
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Rozprz enie obyczajów w ród kleru, rozk ad organizacji ko cielnej, rozlu nienie dyscypliny w
klasztorach  to zjawisko znacznie szersze, zwi zane nie z osobistymi przywarami papie y okresu
"pornokracji", lecz z ówczesnym etapem rozwoju spo ecze stwa feudalnego; z rozbiciem
wszelkich wi kszych organizmów politycznych, ze stanem permanentnego bezprawia i wojny
domowej. Obsada godno ci ko cielnych nie zale a ju  od cesarza czy króla, ale od najbli szego
wielkiego seniora. Niektórzy z nich nie zadowalali si  dowolnym obsadzaniem stanowisk
opackich, lecz sami kazali si  wybiera  na opatów, powi kszaj c w ten sposób swe dochody: Hugo
Kapet by  opatem czterech klasztorów i z p aszczem opackim (capa) wi e si  jego przydomek.
Jeszcze wi ksza dowolno  panowa a przy obsadzaniu ni szych stanowisk ko cielnych. Cz sto nie
liczono si  zupe nie z kwalifikacjami duchownego ani te  z potrzebami placówki; st d wielu
analfabetów w ród ni szego duchowie stwa.
Wi zy mi dzy papiestwem, stanowi cym przedmiot rozgrywek rodów rzymskich, a klerem
poszczególnych krajów by y bardzo lu ne, co gorsza, rozk adowi uleg y równie  metropolie, a
pozycja metropolitów spad a do czysto honorowej. Biskupi,jako lennicy królów czy ksi t, byli
przede wszystkim panami feudalnymi, prowadzili w asn  polityk , toczyli wojny prywatne,
dopuszczali si  grabie y i nadu . Ich styl  ycia nie ró nil si  od  wieckich baronów; w
przeciwie stwie do ni szego kleru nie byli wprawdzie  onaci, ale za to otaczali si  konkubinami,
organizowali rozpustne orgie i pijatyki, a ich potomstwo zajmowa o poczesne miejsca w
kapitu ach. Potworne sylwetki ró nych "ksi t ko cio a" tego okresu uwiecznili w swych pismach
Luitprand z Cremony (X w.l, a pó niej Piotr Damiani (XI w.). Klasztory w wielu wypadkach nie
tylko przesta y by  ogniskami kultury, ale straci y charakter zgromadze  zwi zanych z kultem
religijnym; obecno  kobiet w klasztoraeh m skich i odwrotnie, wystawny tryb  ycia i rozpusta
mnichów sta y si  przys owiowe i by y przedmiotem krytyki szerokich warstw spo ecznych. Mimo
wielu nawo ywa  do reformy, indywidualne inicjatywy nie mog y, w warunkach kompletnej
anarchii, doprowadzi  do stworzenia szerszego ruchu, walcz cego o napraw  ko cio a. Potrzebne
by o zjednoczenie ich w jednolity nurt.
Jedn  z tych inicjatyw stanowi o za enie w 910 r. przez Wilhelma I, ksi cia Akwitanii w Cluny,
w Burgundii, klasztoru benedykty skiego o  ci le przestrzeganej pierwotnej regule; wa nym
elementem w przepisach, obowi zuj cych nowy klasztor, by  zakaz wszelkiego wp ywu z zewn trz
na wybór opata. Opaci Cluny: Berno, Odo, a zw aszcza Odylon (9941048), sprawuj cy rz dy z
regu y przez d ugi okres czasu, zdobyli sobie ogromny autorytet i niebawem Cluny zacz o
promieniowa  na inne klasztory, podporz dkowuj c je sobie. W ten sposób powsta a nowa
organizacja zakonna na czele z Cluny, zwana kongregacj  kluniack , z ona z licznych
klasztorów, podleg ych w adzy zwierzchniej opata z Cluny, który kontrolowa  je i rozstrzyga
wszelkie kwestie dyscyplinarne i doktrynalne. G ównym celem mnichów kluniackich mia a by

ba Bogu, rozumiana przede wszystkim jako wspólna modlitwa, któr  z czasem rozbudowano
do postaci skomplikowanej liturgii. Ta budz ca wra enie sw  wspania ci  liturgia (ze  piewami
chóralnymi) oraz surowa dyscyplina  ycia mnichów zapewni a ruchowi kluniackiemu wielki
rozg os i autorytet. W XI w. kongregacja kluniacka sta a si  pot : w pocz tkach XII w.
podlega ojej oko o 2 tys. klasztorów w ca ej Europie. Cluny sta o si  te  ogniskiem walki z
rozprz eniem ko cio a, walki o przywrócenie dyscypliny w ród kleru i uwolnienie go spod
wp ywów  wieckich.
Na wzór kongregacji kluniackiej zacz y powstawa  inne ogniska reformy  ycia zakonnego,
przyci gaj ce do siebie bli sze i dalsze klasztory. W 914 r. powsta  klasztor w Brogne ko o Namur,
ognisko reformy zakonnej, promieniuj ce na ca e Niderlandy, zarówno cesarskie, jak i francuskie.
Z wp ywami Brogne  czy o si  na pobliskich terenach niemieckich i francuskich oddzia ywanie
zreformowanych w X w. klasztorów lotary skich (Gorze i St. Vannes w Verdun); przedstawiciele
reformy lotary skiej mieli w XI w., poprzez swe wp ywy na dworze cesarskim, odegra  wa  rol
w dziele reformy dyscypliny ko cielnej. Jeszcze wi ksze sukcesy odniós  klasztor benedykty ski w
Hirsau w Szwabii, który w XI w. stworzy  siln  kongregacj , skupiaj  wiele klasztorów
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niemieckich. We W oszech w X w. reforrn  g osili liczni pustelnicy, na czele z Grekiem  w. Nilem
i  w. Romualdem, za ycielem osady eremickiej w Campo Maldoli, z której rozwin  si  pó niej
zakon kamedu ów. Z uczniów Romualda zaslyn  szczególnie Piotr Damiani jako bezwzgl dny
bojownik w walce o napraw  ko cio a.
Klasztory, a zw aszcza kongregacja kluniacka, odegra y wybitn  rol  w walce o ukrócenie anarchii
feudalnej, toczonej pod has em "pokoju bo ego" (treuga Dei). Ruch ten, narodzony w Akwitanii w
X w., propaguj cy powstrzymanie si  od przelewu krwi, a zwlaszcza wojen "prywatnych" w dni
wi t ko cielnych i w wielkim po cie, rozszerzy  si  na ca  Francj , poparty wkrótce przez

pot niejszych ksi t, którym u atwia  zapanowanie nad sytuacj  na terenie w asnego terytorium
(Normandia, Anjou, domena królewska). W XI w. opat Cluny Odylon g osi  rozszerzenie "pokoju
bo egó ' na okres od  rody wieczorem do poniedzia ku rano ka dego tygodnia. Poczucie realizmu u
pionierów "pokoju bo ego", które nie pozwoli o im domaga  si  od razu ca kowitego zniesienia
wojen feudalnych, by o przyczyn  sukcesu. Za sukces ich uzna  nale y równie  sublimacj
rzemios a wojennego przez nadanie sakralnego charakteru ró nym obyczajom rycerskim i
powi zanie ich z nakazami etycznymi. Próbowano te  wyst powa  przeciw najbardziej
barbarzy skim próbom s dowym (s dom bo ym), tujednak obyczaj okaza  si  niczwykle  ywotny.
Tej oddolnej reformie wychodzili naprzeciw niektórzy w adcy  wieccy, upatruj cy w ko ciele
organizacj , walnie wspomagaj  d enia do centralizacji pa stwa i wzmocnienia w adzy
panuj cego. Tak ksi ta Normandii, a potem Wilhelm Zdobywca w Anglii starali si  oczy ci
szeregi kleru z ludzi niegodnych, a na stanowiska biskupów i opatów powo ywali jednostki
wybitne, przede wszystkim za  wykszta cone. Podobn  polityk  (mimo waha ) prowadzili na ogó
królowie francuscy; podstawow  za  rol  odgrywa a ona w dzia alno ci królów niemieckich i
cesarzy pocz wszy od Ottona Wielkiego.

28. Cesarstwo wobec ko cio a

Przywrócenie dyscypliny ko cielnej i reorganizacja ko cio a wi za y si  z planami wzmocnienia
adzy królewskiej. St d ogromna dba  Ottona I i jego nast pców o usuwanie z ko cio a

niemieckiego ra cych nadu  i wykrocze , o obsadzenie stanowisk lud mi ciesz cymi si  dobr
opini . Katedry i klasztory otrzyma y bogate wyposa enia, obejmuj ce nierzadko ca e hrabstwa,
wyj te spod w adzy lokalnych urz dników, a nawet ksi t.
Wzmacniaj c pot  biskupów i opatów cesarz chcia  uczyni  z nich przeciwwag  dla
od rodkowych tendencji ksi t i grafów. Zale ni od  aski cesarskiej i przez cesarza mianowani
ko cielni panowie feudalni byli wierniejszymi wasalami ni  ich  wieccy rywale; sprzeczno
interesów mi dzy jednymi a drugimi by a jeszcze na tyle wielka,  e cesarz móg  si  nie obawia
po czenia obu grup przeciw w adzy centralnej. Zbytniemu wzrostowi pot gi biskupów
zapobiega a rywalizacja opatów wielkich klasztorów  Fulda, Korweja, Gandersheim, Hersfeld,  w.
Maurycy w Magdeburgu itd.), wyj tych spod jurysdykcji diecczjalnej. W wyj tkowych wypadkach
panuj cy usuwa  po prostu niewygodnych dostojników ko cielnych. Oczywi cie dobierani przez
cesarza biskupi i opaci byli przede wszystkim politykami, dyplomatami, dowódcami, traktuj cymi
sw  ko cieln  dzia alno  jako jedn  z dziedzin swej s by wobec wladcy.
Dla zapewnienia wysokiego poziomu kleru rozbudowywano szkolnictwo, ciesz ce si  gor cym
poparciem Ottona I i jego nast pców. Najwi ksz  s aw  osi gn a szko a katedralna w
Magdeburgu, kierowana przez d ugi czas przez jednego z najwi kszych ówczesnych erudytów,
Otryka; z tej szko y wyszli m.in.  w. Wojeiech, Bruno z Kwerfurtu, kronikarz Thietmar, biskup
merseburski. Jako o rodek kultury rozwija y si  niektóre klasztory, jak Korweja, gdzie pisa  sw
kronik  sask  Widukind, a zw aszcza St. Gallen, gdzie kwit a  aci ska twórczo  literacka (poczja
religijna) i pojawi y si  pierwsze liczne przek ady dzie  staro ytnych naj zyk niemiecki (Notker
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Labeo  przeor klasztoru St. Gallen). Mnich tego  klasztoru, Ekkehard, spisa  po raz pierwszy
(wierszem  aci skim) germa ski epos bohaterski (Waltharir s); mniszka z Gandersheim, Hroswita,
pisa a nawet komedie  aci skie na wzór Terencjusza. W s siednim Reichenau, w Trewirze,
Moguncji, Kolonii, kwit o malarstwo miniaturowe, na ladowane nast pnie we freskach
ko cielnych. W saskim Hildesheimie pod rz dami biskupa Bernwarda (na prze omie X i XI w.)
powsta  nieprzeci tny o rodek artystyczny, którego dzie em jest ko ció w. Micha a ze s ynnymi
drzwiami br zowymi, przedstawiaj cymi biblijn  histori  zbawienia. Architektura tego okresu
(poza Hildesheimem  Gernrode, fundacja margrabiego Gerona i zachowane resztki otto skiej
katedry magdeburskiej) stanowi przej cie do sztuki roma skiej (por. II, 90).
Ten rozkwit kulturalny (zwany cz sto "renesansem otto skim") stanowi  do pewnego stopnia
kontynuacj  okresu karoli skiego, ale sta e kontakty z W ochami oraz  ci ganie wybitnych
uczonych i artystów z ró nych krajów europejskich (a tak e nowa fala wp ywów bizantyjskich)
nada y mu swoisty charakter. Tradycje cesarskiego Rzymu i kultury staro ytnej w szacie
chrze cija skiej s  w nim wyra nie czytelne.

29. Uniwersalizm Ottona III

Reform  ko cio a, zmierzaj  do przekszta cenia go w organ pa stwowy, stara  si  Otton I
przenie  równie  do W och, gdzie obsadzi  zaufanymi lud mi liczne stanowiska ko cielne,
zw aszcza w Lombardii. Ale dzia alno  ta nie zdo a umocni  wp ywów cesarskich, zw aszcza
wobec sta ej opozycji w Rzymie, na której czele stan  teraz mo ny ród Krescencjuszów,
powi zany z dworem bizantyjskim. Wie  o  mierci Ottona I spowodowa a ju  w 974 r. przewrót;
wprawdzie stronnicy cesarscy zdo ali ponownie npanowa  Rzym i osadzi  cesarskiego papie a
Benedykta VII, ale musia  on wkrótce znowu uchodzi  ze swej stolicy i wzywa  pomocy m odego
Ottona II.
Bez wi kszych trudno ci opanowa  Otton II w 981 r. Rzym, po czym podj  ojcowski plan podboju
po udniowej Italii. Po  mierci cesarza bizantyjskiego Jana Tzimiskesa, wuja cesarzowej Teofano
(976), stosunki mi dzy Bizancjum a zachodnim cesarstwem znów uleg y zaostrzeniu. Armia
cesarska, pod aj ca na po udnie, bez wi kszych trudno ci podporz dkowywa a sobie ksi stwa
longobardzkie i miasta bizantyjskie; zagro one przez coraz wi ksze niebezpiecze stwo inwazji
arabskiej, upatrywa y one w Ottonie wybawiciela. Jednak w bitwie pod Cotrone (982) Otton
poniós  w walce z Saracenami druzgoc  kl sk ; by a to pierwsza wielka kl ska poniesiona przez
cesarstwo i wywo a ogromne wra enie. Wie  o niej zelektryzowa a wszystkie czynniki
niech tne cesarstwu. W 983 r. wielkie powstanie Wieletów zmiot o panowanie niemieckie i
chrze cija stwo mi dzy  ab  a Odr ; p on y grody i ko cio y. Tylko na obszarach Mi ni i Lu yc
zachowa a si  w adza biskupów i margrabiów, cho  i po te tereny wyci gn li r  rywalizuj cy ze
sob  ksi ta Polski i Czech.  mier  Ottona II w Rzymie (grudzie  983) otworzy a w Niemczech
okres nowych walk wewn trznych, które z trudem, przy pomocy ko cio a, zdo a zako czy
cesarzowa Teofano, zapewniaj c koron  swemu ma oletniemu synowi  Ottonowi III.
Posta  Ottona III zwi zana jest z wielk  koncepcj  uniwersalizmu cesarskiego, w której polityka
podporz dkowania ko cio a pa stwu, realizowana przez jego dziada, z czy a si  z karoli sk  ide
jedno ci chrze cija skiej i z t sknot  za zamierzch wietno ci  staro ytnego Rzymu. Pocz tków
tej ideologii mo na si  doszukiwa  ju  w otoczeniu Ottona I; rozwin a si  ona za Ottona II, który
w tytule Romanorum imperator augustus akcentowa  rzymskie dziedzictwo swego cesarstwa. Na
kszta towanie si  jej powa nie wp yn a cesarzowa Teofano, która mimo m odego wieku posiada a
wiedz  i zdolno ci polityczne niczwyk e w tym czasie u kobiety. Syn jej, przedwcze nie dojrza y,
nerwowy i niczrównowa ony ch opiec, wychowany pod kierunkiem Greka Jana Philagathosa i
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uczonego mnicha Bernwarda, w ada  swobodnie  acin  i grek , uwielbia  rzymsk  staro ytno , z
pogard  traktuj c "saskie nieokrzesanie", sam próbowa  si  w poczji  aci skiej, wiedz  zadziwia
otoczenie, zyskuj c przydomek mirabilia mundi, a jednocze nie p on  gorliwo ci  religijn ,
sk aniaj  go do ascczy.
Najg bszy wp yw jednak na pogl dy Ottona uzyska  Gerbert, mnich z Aurillac w Owernii, jeden z
najbardziej wykszta conych ludzi swego czasu, który sp dzi  m odo  w Hiszpanii, gdzie zapozna
si  z nauk  arabsk , zw aszcza w zakresie matematyki, astronomii i nauk przyrodniczych, a potem
uzupe nia  wiedz  w Italii. Na koniec zosta  kierownikiem szko y katedralnej w Reims,
odwiedzanej t umnie ze wzgl du na s aw  Gerberta, którego zreszt  pos dzano o czary i kontakty z
szatanem. W obecno ci Ottona II Gerbert stoczy  w Rawennie w 981 r. dysput  ze s ynnym
Otrykiem, kierownikiem szko y katedralnej w Magdeburgu, i zosta  przez cesarza obsypany
darami. Wysuni ty przez Hugona Kapeta na arcybiskupstwo w Reims (jego poprzednika król
uwi zi ) nie utrzyma  si  na tym stanowisku, ale podczas pobytu we W oszech w 996 r. przy czy
si  ostatecznie do otoczenia Ottona III, który ju  poprzednio by  jego wielbicielem.
Wtedy to skrystalizowa  si  plan odnowienia Cesarstwa Rzymskiego, który znalaz  wyraz we
wprowadzeniu przez m odego cesarza zapo yczonego z Bizancjum ceremonia u, w przeniesieniu
do Rzymu sta ej rczydencji cesarskiej (budowa wspania ego pa acu na Palatynie), w powo aniu
licznych urz dów o tradycjach antycznych (protowestariusz, protospatariusz), wreszcie w
dyplomatyce cesarskiej, równie  nawi zuj cej do bulii cesarzy wschodnich. Na piecz ciach Ottona
widnia  wizerunek cesarza w majestacie i podobizna Karola Wielkiego; napisy Roma aurea i
Renovatio Imperii Rornanorum nawi zywa y do wielkiej idei. Wys ane do Konstantynopola
poselstwo mia o uzyska  dla Ottona r  córki jednego z dwu panuj cych cesarzywobec braku

skich dziedziców ich tronu mog a  wita  "odnowicielowi Rzymu" nadzieja zjednoczenia
cesarstw Wschodu i Zachodu.
Tej szacie zewn trznej, której symboliki nie rozumia o (i wita o j  z podejrzliw  nieufno ci )
niemieckie otoczenie Ottona III, towarzyszy y plany wewn trznej przebudowy imperium.
Dotychczas stanowi o ono tylko rozszerzon  wersj  królestwa niemieckiego: wywody o prawach
cesarza do w adzy zwierzchniej nad innymi ludami s y jako uzasadnienie ekspansji
niemieckich rycerzy i duchownych. Obecnie cesarz miai by  zwierzchnikiem uniwersalnego
pa stwa chrze cija skiego, w sk ad którego mia y wchodzi  na równych prawach ró ne ludy.
Wizualnym dokumentem tej koncepcji jest zachowana w kilku wariantach miniatura, na której do
cesarza w majestacie zbli aj  si  z ho dem symboliczne postacie, reprczentuj ce Rom  (tj. Itali l,
Gali , Germani  i Sclavini  (czyli S owia szczyzn ),jako cztery równe cz ony sk adowe imperium.
Spory budzi kwestia, czy Galia oznacza Francj , czy tylko roma skie cz ci królestwa
niemieckiego; faktem jest,  e ambicje Ottona ogarnia y i zachodniego s siada Niemiec,  e
zasiadaj c na ko eielnych synodach wp ywa  decyduj co na rozstrzyganie sporów o francuskie
katedry biskupie, a nawet na spraw  rozwodu króla francuskiego Roberta Pobo nego.
Now  polityk  zainaugurowa  Otton na terenie S owia szczyzny, zwalniaj c w roku 1000 Polsk
Boles awa Chrobrego z zale no ci trybutarnej, uniczale niaj c j  ko cielnie od Niemiec
(metropolia w Gnie nie) i wyró niaj c jej w adc  w eniem na g ow  diademu. Niektórzy
historycy widz  w tym nominacj  na patrycjusza rzymskiego  namiestnika cesarza na tereny
"Sclavinii", inni  wst pny akt do nadania godno ci królewskiej. T  ostatni  (wraz z w asn
metropoli  ko cieln ) uzyska  w 1000 r. od papie a (niew tpliwie za zgod  Ottona III) Stefan

gierski, który prawdopodobnie równie  zwi za  si  z now  koncepcj  cesarstwa
ehrze cija skiego.
Otton III czu  si  zwierzchnikiem ca ego chrze cija stwa, a wi c równie  ko cio a. Blisko
zwi zany z rzecznikami moralnej naprawy kleru,  w. Nilem,  w. Romualdem,  w. Wojciechem,
uwa  si  za upowa nionego do usuwania swymi decyzjami nadu  w ko ciele. Kilkakrotnie
rozprawia  si  z rzymsk  opozycj  Krescencjuszów, okrutnie potraktowa  swego nauczyciela
Philagathosa, który zosta  wysuni ty do tiary papieskiej (jako Jan XVI) przez spisek bizantyjski w

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Rzymie. W asn  decyzj  wprowadza  na tron papieski ludzi wybitnych, nie zwi zanych z
rzymskimi koteriami: swego krewnego Brunona (Grzegorza V), pierwszego Niemca na Stolicy
Apostolskiej (996), dzielnego propagatora reformy i praworz dno ci ko cielnej, a pojego  mierci
swego g ównego wspó pracownika Gerberta  jako Sylwestra II (999).
Uniwersalne plany Ottona i Gerberta, w ciwie ocenione dopiero przez historiografi  XX w., nie
mia y szans realizacji. Bizancjum odrzuci o wzgardliwie pro  o r  cesarzówny; w Niemczech
narasta a, nawet w ród tak karnego zazwyczaj kleru, opozycja, widz ca w planach Ottona uleganie
obcym wp ywom wbrew interesom Niemiec  zw aszcza decyzje w sprawie Polski przyj to niemal
wrogo. Wreszcie w samym Rzymie nowy bunt zorganizowany przez zaci tych Krescencjuszów
zmusi  Ottona do ucieczki ze stolicy uniwersalnego imperium. W styczniu 1002 r. w Paterno pod
Rzymem przedwczesna  mier  zaskoczy a m odego cesarza, który z chorobliw  egzaltacj czy
przerastaj ce wspó czesnych perspektywy my lenia. Wkrótce poszed  w jego  lady osamotniony
Sylwester II (1003); Rzym sta  si  znowu na szereg lat domen  Krescencjuszów, a potem, od 1012
r., ich wspó zawodników z Tusculum Potomków Alberyka (por. II, 10). Sprawa reformy ko cielnej,
zdobywaj ca stale nowych zwolenników za Alpami, najgorzej przedstawia a si  w samym Rzymie.

30. Niemcy w pierwszej po owie XI w

Nast pca Ottona III, Henryk II, sprowadzi  idea  uniwersalnego cesarstwa z powrotem na grunt
realnej niemieckiej, a nawet saskiej polityki, nawracaj c do pierwszego okresu dzia alno ci Ottona
Wielkiego. Publicznym tego wyrazem by o zast pienie na bullach Henryka "rzymskiej" frazeologii
Ottona napisem: Renouatio regni Francorum, nawi zuj cym do bli szej sercom Niemców tradycji.
Nie przysz o mu  atwo przywróci  wewn trzny porz dek i powag  godno ci królewskiej w
Niemczech, mocno naruszone w okresie d ugiej nieobecno ci Ottonów w kraju. W d ugotrwa ych
wojnach (100418 ) toczonych z pot nytn ksi ciem (od 1025 r. królem) Polski Boles awem
Chrobrym (por. II, 71) i sprzyjaj  mu niemieck  opozycj  zdo  Henryk utrzyma  w sk adzie
cesarstwa Czechy, ale ze zwierzchnictwa nad Polsk  musia  zrczygnowa . Obodrzyce i Wieleci
(Lucice) zachowali niczale no , a nawet ci ostatni weszli w przymierze z Henrykiem przeciw
Polsce, zachowuj c poga stwo. Trzeba by o równie  zrczygnowa  z pretensji do Danii,
prze ywaj cej okres pot gi pod rz dami Kanuta Wielkiego.
Henryk II, którego po  mierci kanonizowano (wraz z ma onk ), by  mimo podkre lania
zewn trznej pobo no ci trze wym politykiem (czego dowodzi jego tolerancja wobec Luciców,
zr cznie wykorzystywana zreszt  przeciwko cesarzowi przez propagand  na us ugach Chrobrego).
Akcentuj c potrzeb  naprawy moralnej  przeprowadzaj c na przyk ad z ca  bezwzgl dno ci
reformy obyczajowe poszczególnych klasztorów, z Fuld  i Hersfeldem na czele  tward  r
podporz dkowa  swej w adzy biskupów i opatów, przy wszystkich elekcjach przeprowadzaj c
bezwzgl dnie swych kandydatów, cz sto wbrew woli kapitu . Zwi kszanie posiad ci ko cielnych
powi kszalo liczb  dostarczanych przez biskupów i opatów pocztów zbrojnych. W wielu
wypadkach Henryk nie cofa  si  przed konfiskatami dóbr klasztornych na rzecz domeny
królewskiej.
"Oczyszczanie" klasztorów niemieckich uczyni o z Henryka II nadziej  zwolenników reformy
ko cio a, a sam opat Cluny Odylon usi owa  go sk oni  do interwencji w Rzymie. Ale Henryk
ograniczy  si  do odbycia w roku 1014 koronacji cesarskiej, pozostawiaj c swym w oskim
stronnikom trosk  o usuni cie margrabiego Arduina z Ivrei, który wnet po  mierci Ottona III
przyw aszczy  sobie koron  lombardzk .
Na Henryku II wygas a (1024) dynastia saska; elekcja nowego króla dokona a si  jednak z
uwzgl dnieniem dziedzicznych praw do tronu; wybór pad  na praprawnuka Ottona Wielkiego,
Konrada II, za yciela dynastii zwanej franko sk  lub salick . Na czasy dwu pierwszych w adców
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tej dynastii przypada szczyt pot gi  redniowiecznych Niemiec: Konrad II z ama  pot  monarchii
Boles awa Chrobrego i narzuci  Polsce w 1033 r. rczygnacj  z korony królewskiej oraz trybutarny
(czy nawet wasalny) stosunek do Niemiec; kiedy powstanie ludowe o charakterze poga skim (
103739) zniszczylo hierarchi  ko cieln  w Polsce, nie dopuszczono pojego st umieniu do
odbudowy metropolii gnie nie skiej. Jeszcze wi kszy sukces stanowi o opanowanie po  mierci
ostatniego króla Burgundii Rudolfa III w 1032 r. korony burgundzkiej; dzi ki temu w adza cesarza
rozci gn a si  a  po Morze  ródziemne, a zarazem umocni a si  jego pozycja we W oszech.
Nast pca Konrada, Henryk III (od 1039) jeszcze bardziej ugruntowa  pozycj  Niemiec na
wschodzie; w tocz cej si  walce mi dzy usamodzielniaj cymi si  pod panowaniem Brzetys awa I
Czechami a os abion  po spo ecznym kataklizmie Polsk , Henryk III poparl Polsk , a w zbrojnej
wyprawie na Prag  w 1041 r. zmusi  Brzetys awa do rczygnacji ze zbyt szerokich planów, a
zw aszcza z utworzenia w asnej metropolii. Korzystaj c z walk wewn trznych na W grzech, popar
jednego z kandydatów do tronu (wyprawa 104445), a nast pnie zmusi  do uznania zwierzchnictwa
Niemiec i p acenia trybutu (por. II, 71). By  to moment najdalszego zasi gu ekspansji wschodniej
cesarstwa.
Znowu jednak mira e zdobyczy w oskich poci gn y cesarzy z dynastii salickiej w tamtym
kierunku: nowe wojny w po udniowych W oszech wci ga y nowe setki i tysi ce rycerzy
niemieckich. Trudno by obyjednak przypisywa  cesarzom ca  odpowiedzialno  za podejmowanie
tych daremnych w ostatecznym rezultacie wypraw; trudno te  upatrywa  jedyn  przyczyn  wypraw
do W och w ideologii uniwersalnego cesarstwa, która bardzo zblak a od  mierci Ottona III.
Wyprawy do W och z regu y uzyskiwa y poparcie w ród feudalnego rycerstwa niemieckiego
poci ganego wizj upów czekaj cych w bogatej Italii; na najbli sze otoczenie cesarza czeka y

oskie lenna i prebendy, cesarz sam liczy  na nape nienie skarbu daninami i okupami bogatych
miast w oskich. Tote  powtarzaj ce si  wyprawy niemieckie do Italii spotyka y si  z coraz wi ksz
niech ei  wi kszo ci W ochów, którzy  jako dziedzice  wietno ci staro ytnego Rzymu  z pogard  i

kiem patrzyli na spuszczaj ce si  z prze czy alpejskich oddzia y chciwych "barbarzy ców".
Wyprawy cesarskie do W och mia y jednak i pozytywne skutki: zadzierzgn y wi zi handlowe i
kulturalne mi dzy obu krajami, przyspieszy y zw aszcza rozwój gospodarczy i kulturalny
po udniowych Niemiec, szerzy y nowe pr dy ideologiczne, których ku ni  sta a si  Italia.

31. Polityka ko cielna dynastii salickiej. Synod w Sutri

Polityka ko cielna obu w adców nie odbiega a w zasadzie od linii, nakre lonych przez Ottona
Wielkiego i Henryka II. Istnia a jednak ogromna ró nica mi dzy  wieckim i na wskro
praktycznyrn nastawieniem Konrada II a g bok  trosk  Henryka III o napraw  obyczajów i
struktury ko cio a. Okres papie y tuskula skich, Jana XIX i Benedykta IX, nale  do najbardziej
ha bi cych w dziejach kurii rzymskiej. Mimo apelów ze strony kluniackich zwolenników reformy
Konrad II nie tylko nie interweniowa  w Rzymie, ale wykorzysta  t  sytuacj  do umocnienia swych
wp ywów w ko ciele Lombardii, gdzie swobodnie usuwa  i mianowa  biskupów, polecaj c
pos usznym papie om umacnia  te postanowienia za pomoc  kar ko cielnych i ekskomunik. Op aty
rekognicyjne sk adane cesarzowi przez nowo mianowanych biskupów i opatów sta y si  cennym
ród em dochodów, st d zdarza o si ,  e w ród kandydatów wybór pada  na wi cej daj cego w

poj ciu zwolenników reformy by a to  wi tokradcza symonia.
Inaczej post powa  pobo ny Henryk III, g boko przej ty ideami kluniackimi i trosk  o to, aby
dostojnicy ko cielni byli nie tylko dobrymi wykonaweami woli królewskiej, ale równie arliwymi
kap anami i bojownikami o odrodzenie ko cio a. Z jego pomoc  katedry biskupie w Niemczech
przechodzi y w r ce zwolenników reformy. Wielkie dzie o naprawy obyczajów post powa o, ale
zarazem wzrasta o poczucie samodzielno ci kleru, dawa y si  s ysze  coraz g niejsze protesty
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przeciw zale no ci ko cio a od w adzy  wieckiej, a nawet zdania o wy szo ci w adzy duchownej
nad  wieck  (biskup Wazo z Leodium, Bruno z Toul; ten ostatni  krewny cesarza).
W pierwszym okresie jednak idea reformy potrzebowa a jeszcze pomocy cesarza, ze wzgl du na
skandaliczne stosunki panuj ce w Rzymie. M ody, rozpustny i pozbawiony zasad moralnych
papie  tuskula ski Benedykt IX zosta  w 1044 r. wyp dzony przez Krescencjuszów, którzy
wprowadzili na jego miejsce biskupa sabi skiego  Sylwestra III. Wkrótce jednak Benedykt
powróci  do Rzymu, a wówczas tamtejsi zwolennicy reformy uciekli si  do pot pionego przez
siebie  rodka, sk aniaj c Benedykta do ust pienia za cen  1000 funtów srebra i wprowadzaj c w
ten sposób drog  symonii na tron Grzegorza  VI, przy którego boku spotykamy po raz pierwszy
(jako kapelana) Hildebranda, pó niejszego wodza reformy ko cielnej.
W tym e czasie Henryk III przekroczy  Alpy i d  do Rzymu po koron  cesarsk . Wie  o
frymarczeniu najwy sz  godno ci  ko cieln  sk oni a go do wczwania trzech papie y na synod do
Sutri (grudzie  1046), gdzie zostali wszyscy usuni ci, papie em za  mianowa  Henryk III Niemca,
biskupa bamberskiego Swidgera, który jako Klemens II by  pierwszym z papie y okresu wielkiej
reformy. Odt d kler niemiecki uzyska  powa ne miejsce w kurii, tym bardziej  e decyzje cesarskie
wprowadzi y po  mierci Klemensa II nast pnych Niemców na tron papieski.

32. Hildebrand i papie e wielkiej reformy

W ten sposób w 1049 r. papie em zosta  Bruno z Toul  pod imieniem Leona IX. On to mia
zapocz tkowa  radykalny, antycesarski kierunek reformy, akcentuj c to zaraz po swej nominacji.
Za da  mianowicie dokonania ponownego wyboru swej osoby przez kler i lud rzymski, jako
jedynie wa nego sposobu wyznaczenia papie a; w kancelarii porzuci  zwyczaj datowania
dokumentów wed ug panowania cesarza, a na doradc  powo  Hildebranda, który przebywa  u
boku zdetronizowanego Grzegorza VI na wygnaniu w Niemczech, a po jego  mierci wst pi  do
klasztoru w Cluny. Hildebrand zacz  odgrywa  coraz wi ksz  rol  przy boku szybko
zmieniaj cych si  papie y, za Miko aja II za , pierwszego po d ugiej przerwie papie a w oskiego,
zosta  archidiakonem ko cio a rzymskiego, zajmuj c drugie po papie u miejsce. G boka  arliwo
i nicz omna wola, przekonanie o s uszno ci idei naprawy ko cio a, a nast pnie podporz dkowania
mu wszelkiej w adzy  wieckiej,  czy y si  u niego z uporem, apodyktyczno ci  i brutalno ci
wobec ludzi stawiaj cych mu opór. Czas sprzyja  jego dzia aniu. By  to ju  okres, kiedy zabrak o
Henryka III, a w Niemczech rz dy mo now adców  wieckich i ko cielnych, wyrywaj cych sobie
opiek  nad ma oletnim Henrykiem IV, sprzyja y daleko id cym próbom wyzwolenia papiestwa
spod opieki cesarskiej, zbyt ju  uci liwej.
Jednym z hase  ruchu reformy ko cielnej by a walka z symoni , którym to epitetem okre lano
pocz tkowo sprzeda  godno ci ko cielnych, a z biegiem czasu za przyk adem autora prawnych
zasad reformy, kardyna a Humberta z Moyenmoutier  wszelkie dysponowanie przez w adze
wieckie stanowiskami ko cielnymi. Ze szczególn  zgroz  wskazywano,  e po  mierci Henryka III

rozdawnictwo godno ci ko cielnych znalazlo si  w r kach kobiety (cesarzowej wdowy, Agnieszki).
Walk  przeciw ingerencji w adzy  wieckiej w obsadzanie godno ci ko cielnych  czono z walk  o
dyscyplin  i moralno  kleru; jednocze nie toczy a si  ostra kampania przeciw ma stwom
duchownych, bardzo cz stym w ród ni szego kleru (tzw. nikolaityzm). Toczy a si  ona na ró nych
polach. W ród wy szych warstw spo ecze stwa kr y liczne pisma polemiczne, traktaty
teologiczne i prawnicze oraz jeszcze liczniejsze paszkwile, oczerniaj ce przeciwników reformy,
którzy zreszt  nie pozostawali d ni w rejestrowaniu wykrocze  jej zwolenników. Jednocze nie
mnisi kongregacji kluniackiej docierali do szerokich mas ch opów i plebsu miejskiego, zw aszcza
w pó nocnych W oszech, agituj c za bojkotem  onatych ksi y i za niepos usze stwem wobec
przedstawicieli kleru, którzy otrzymali swe godno ci z r k  wieckich. W ten sposób walka o
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reform  ko cio a sprz a si  w miastach lombardzkich (zw aszcza w Mediolanie, ale tak e w
Cremonie i kilku innych) z walk  spo eczn  tzw. patarii ( achmaniarzy, tandeciarzy) przeciw
arcybiskupowi i rz dz cej oligarchii; dosz o do krwawych walk (1057,1061,1066), podczas których
zniewa ano i wyp dzano wrogich reformie duchownych. Wykorzystywano te  w propagandzie
patarii nastroje antyniemieckie, które w pó niejszym rozwoju wypadków mia y odegra  niema
rol .
Brakowa o jednak papiestwu si y militarnej, na której mog oby si  oprze  w razie otwartego
konfliktu z cesarstwem. Leon IX usi owa  umocni  pa stwo ko cielne, które chcia  rozszerzy  na
po udniow  Itali . Na tym terenie do ksi stw longobardzkich i do zwalczaj cych si  armii
bizantyjskich i arabskich do czy  si  od 1026 r. nowy czynnik polityczny  Normanowie z
Normandii (por. I, 84), których oddzia y wst powa y na s  ksi t Neapolu, Benewentu,
Kapui, by nast pnie na w asn  r  okupowa  pewne tereny, zak ada  w asne hrabstwa i ksi stwa
(pierwsze w Aversa), a wreszcie usuwa  swych mocodawców. Najwybitniejszym z wodzów
norma skich by  Robert Guiscard (Chytry), który wraz z czterema bra mi wypar  z Apulii i
Kalabrii (104271) si y bizantyjskie, podporz dkowuj c sobie tamtejsze miasta. Niebawem i
ksi ta longobardzcy, którzy sprowadzili i pocz tkowo popierali Normanów, zacz li obawia  si
zbyt ruchliwych wasali, a zagro one przez Normanów miasta ogl da y si  za odsiecz .

 sytuacj  chcia  wykorzysta  Leon IX, który przyj  ho d Benewentu i w jego obronie zbrojnie
wkroczy  do po udniowej Italii, rzucaj c kl tw  na Normanów. Poniós  jednak w walce z Robertem
Guiscardem kl sk  pod Civitate (1053) i dosta  si  do niewoli. Wówczas Hildebrand
zapocz tkowa  inn , skuteczniejsz w rezultacie polityk   doprowadzi a ona do sojuszu z Robertem
Guiscardem w Melfi w 1059 r. Robert przyj  w lenno od papie a Miko aja II (jako ksi ) Apuli  i
Kalabri , a nawet Sycyli , pozostaj  jeszcze w r ku Arabów, i obieca  broni  papiestwa przed
wszelkimi nieprzyjació mi. Sojusz z papiestwem wzmocni  Normanów; kolejno opanowywali
poszczególne ksi stwa (Kapua 1054, Salerno 1077, Benewent 1078), a od 1061 r. rozpocz li
podbój Sycylii, zako czony w 1091 r.; dzia  tu najm odszy z braci Guiscarda, Roger, za yciel
ksi stwa sycylijskiego. Ale i papiestwo uzyska o w Normanach warto ciowego sprzymierze ea, i
to w chwili, kiedy na synodzie rzymskim w 1059 r. rzuca o cesarstwu wyzwanie, przyjmuj c nowy
sposób wyboru papie y.
Porzucaj c mianowicie dawne, nie sprecyzowane bli ej formy elekcji przez "kler i lud rzymski",
które pozwala y rzymskim rodom mo now adczym na liczne nadu ycia, oddano wybór papie a w

ce kardyna ów (tj. biskupów diecczji podrzymskich oraz wybitniejszych dostojników samego
ko cio a rzymskiego); dopiero po uzgodnieniu przez nich osoby kandydata mia o nast powa  jego
obwo anie przez "kler i lud" oraz zatwierdzenie przez delegata cesarskiego. Pierwszym papie em
wybranym w ten sposób ( 1061) by  Aleksander II, poprzednio Anzelm da Baggio, jeden z
przywódców patarii mediola skiej. Przeciwnicy reformy zaprotestowali przeciw tej elekcji i
wybrali kontrkandydata, licz c na poparcie dworu cesarskiego. Ale w Niemczech toczy a si

nie walka o opiek  nad Henrykiem IV, zako czona w 1062 r. usuni ciem od rz dów
cesarzowej wdowy Agnieszki i antypapie  traci  coraz wi cej zwolenników, nawet w Niemczech.
To oczywiste zwyci stwo Hildebranda zosta o uwie czone po  mierci Aleksandra II wyniesieniem
samego przywódcy ruchu reformatorskiego na tron papieski ( 1073)  atoli przez aklamacj , z
pomini ciem nowego regulaminu wyborczego.

33. Grzegorz VII i Henryk IV. Walka o intwestytur

Nowy papie , który przybra  imi  Grzegorza VII, zaostrzy  po obj ciu w adzy walk  o reform ,
zakazuj c  onatym duchownym sprawowania jakichkolwiek funkcji ko cielnych i pozbawiaj c
godno ci ka dego duchownego, który naby  je za pieni dze. Za tym nast pi o decyduj ce
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uderzenie: na synodzie w 1075 r. prócz ponowienia edyktów o symonii i nikolaityzmie, zabroni
duchownym przyjmowa  inwestytury z r k  wieckich, panuj cym za , nadaj cym godno ci
ko cielne, zagrozi  ekskomunik . Na to wyzwanie m ody Henryk IV, zachowuj cy dotychczas
postaw  pe  rczerwy i wyczekiwania, nie mógi ju  pozosta  g uchy: podwa o ono ca y system,
na którym od czasów Ottonów, a nawet Karolingów, opiera o si  pa stwo niemieckie  tym
bardziej,  e edyktom papieskim towarzyszy o odwo ywanie si  do mas wiernych, nawo ywanie do
bojkotu niepos usznych papie owi duchownych i do oporu wobec wyst puj cych przeciw edyktom

adz  wieckich.Jednocze nie wys  Grzegorz do Henryka IV bardziej umiarkowany list, w
którym mo na by o wyczyta  propozycj  kompromisu. By a to jednak kwestia taktyki. W ciwe
zamierzenia Hildebranda zawarte zosta y w krótkim, nie przeznaczonym do publikacji zestawieniu
uprawnie  papie a  tzw. Dictatuspapae. Podkre lono tam wyra nie nadrz dne stanowisko w adzy
duchownej nad  wieck , a papieskiej nad cesarzami i królami, jak te  prawo papie a do
mianowania i usuwania w adców  wieckich z cesarzami na czele.
Tymczasem Henryk IV zdo  otrz sn  si  z opieki mo now adców, którzy doprowadzili do
upadku w adz  cesarsk , domen  i skarb. Od razu przysz o mu si  zmierzy  z opozycj  saskiego
mo now adztwa, zaniepokojonego polityk  rewindykacji dóbr królewskich, które nielegaln  drog
znalaz y si  w r kach mo nych. Szczególnie dra ni a ich rozbudowa domeny w okolicach Goslaru,
z którego Henryk chcia  zrobi  o rodek pa stwa. Bunt Ottona z Nordheimu, grafa saskiego, który
za regencji uzyska  ksi stwo bawarskie, zako czony jego banicj  ( 1071), by  tylko wst pem do
wielkiego buntu Sasów w latach 107375, zako czonego druzgoc  kl sk , zadan  buntownikom
przez m odego króla pod Homburgiem nad rzek  Unstrut  ( 1075).
Pewien siebie po zwyci stwie nad Sasami, kontynuowa  nadawanie inwestytury, wprowadzaj c
nawet wbrew patarii swego kandydata na katedr  mediola sk . Obdarzony wielkimi zdolno ciami,
wykszta cony, przekonany o godno ci monarchii i gotów jej broni  za wszelk  cen , by
przeciwnikiem godnym Grzegorza VII. Na list papie a, gro cy kl tw , porywczy król,
podburzony przez uciekinierów z Rzymu fa szywie przedstawiaj cych uk ad si  w Italii, og osi  na
synodzie biskupów niemieckich w Wormacji (stycze  1076) detronizacj  "fa szywego mnicha
Hildebranda", wzywaj c go do dobrowolnego ust pienia. By  to b d: poprzednicy Henryka
kilkakrotnie usuwali papie y, ale przyst powali do tego, kiedy z pot nym wojskiem stali ju

boko we W oszech. Teraz akt wormacki nie zach ci  do dzia ania opozycji antypapieskiej we
oszech, za to spowodowa  rzucenie przez Grzegorza VII kl twy ko cielnej na Henryka, czemu

towarzyszy o pozbawienie go w adzy oraz rozwi zanie wszelkich  lubów i przysi g wierno ci,
onych mu jako królowi Niemiec. Kl twa podzia a jak piorun: w krótkim czasie Henryk

okaza  si  niemal samotny. Dzia o tu nie tylko wra enie samego faktu ekskomuniki w adcy,
rozniesione przez w drownych mnichów po ca ych Niemczech, ale liczba ukrytych wrogów króla,
którzy teraz zrzucili mask . Pobici Sasi znowu otwarcie podnie li bunt, a w  lad za nimi posz y
wszystkie od rodkowe elementy w Niemczech; legaci papiescy odgrywali rol  po redników,
godz c sprzeczne interesy zbuntowanych w imi  jednego celu detronizacji Henryka. Zjazd ksi t
w Triburze za da  od Henryka oczyszczenia si  od kl twy w ci gu roku, a jednocze nie zaprosi
Grzegorza do Niemiec jako rozjemc  w ich sporach z królem.
Tego w nie, interwencji papiestwa w wewn trzne sprawy Niemiec i zwi zanego z ni  narzucenia
jakiej  formy papieskiego zwierzchnictwa nad Niemcami (w rodzaju zwierzchnictwa nad W grami,
Polsk  czy Sycyli )  ba  si  Henryk IV najbardziej. Tote  na wie  o podró y Grzegorza do
Niemiec wyruszy  mu naprzeciw z niewielkim orszakiem i spotka  go w warownym zamku
Matyldy toska skiej Canossie, gdzie papie  szuka  schronienia na wie  o zbli aniu si
przeciwnika. Przez trzy dni sta  Henryk boso, odziany w wór pokutny na  niegu i mrozie pod
bramami zamku, prosz c o rozgrzeszenie i zdj cie kl twy. Grzegorz, któremu utrudni oby to
umocnienie si  w Niemczech, d ugo opiera  si  naciskowi otoczenia; w ko cu wymog o ono na
nim rozgrzeszenie króla. Zamiast do Niemiec, wróci  Grzegorz do Rzymu, a przyrzeczenie
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rokowa  w sprawie inwestytury, ponawiane przez dyplomacj  Henryka, nie pozwala o mu na
otwarte poparcie buntu przeciw królowi.
Tymczasem bowiem ksi ta, dla których wykl cie Henryka by o tylko pretekstem, og osili jego
detronizacj  i wybrali królem w 1077 r., na zje dzie w Fohrheim, ksi cia szwabskiego Rudolfa.
Rozpocz a si  d ugotrwa a wojna domowa. Zwyci stwo Rudolfa, który zgodzi  si  na
ograniczenie swej w adzy na rzecz ksi t i papie a i zrczygnowa  z wp ywu na wybór biskupów,
oznacza oby doprowadzenie ju  wówczas w adzy królewskiej do smutnego po enia, w jakim
znalaz a si  w XIV w. i Henryk zdo  skupi  doko a siebie znaczny zast p mo nych (zw aszcza
pomagali mu ksi  czeski Wratys aw II, którego wynagrodzi  koron  królewsk ,  oraz Fryderyk z
Hohenstaufen, protoplasta pó niejszego rodu cesarskiego, obdarzony ksi stwem szwabskim), ale

ówne poparcie znalaz  u mieszczan, wykorzystuj cych t  sytuacj  do uzyskania samorz du, oraz
u rycerstwa s ebnego (ministeria ów).
Zbyt pó no zdecydowa  si  Grzegorz stan  po stronie Rudolfa i ponownie wykl  Henryka,
prorokuj c jego rych y koniec. Proroctwo si  nie spe ni o, w decyduj cej bitwie Rudolf pad  z
odr ban  prawic , co opinia potraktowa a jako "kar  bo " za krzywoprzysi stwo. Nowa kl twa
papie a nie wywo a wra enia. Na synodzie w Brixen (1080) król og osi  ponownie detronizacj
Grzegorza, a nawet przeprowadzi  wybór antypapie a  Wiberta, arcybiskupa Rawenny  jako
KIemensa III. Ogólny zam t w Niemczech scharakteryzowa  wspó czesny kronikarz, pisz c,  e
"wszystko zosta o podwojone": po dwu papie y, królów, po dwu zwalczaj cych si  biskupów,
ksi t itp.
Henryk IV wkroczy  do Italii, a w 1084 r. opanowa  Rzym i przyj  z r k antypapie a koron
cesarsk . W r ku Grzegorza pozosta  tylko Zamek  w. Anio a (dawne mauzoleum Hadriana). Z
obl enia uwolni a go odsiecz Roberta Guiscarda. Normanowie jednak tak zniszczyli przy tej
okazji Wieczne Miasto,  e papie , boj c si  gniewu zrozpaczonych mieszka ców, opu ci  Rzym
wraz z wojskami Roberta i wkrótce, w 1086 r., za amany umar  na wygnaniu w Salerno.
Triumf Henryka nie by  jednak trwa y, bo nast pcy Grzegorza VII uporczywie kontynuowali
walk . Zr czny mnich francuski z Cluny, papie  Urban II, zmobilizowa
wszelkie  rodki przeciw cesarzowi, nie wy czaj c oszczerczej propagandy. Dla przeci gni cia na
sw  stron  w adców Anglii i Sycylii nie waha  si  odst pi  od zasady walki z ingerencj wieck ,
toleruj c w tych krajach  wieck  inwestytur  duchowie stwa przy formalnej zasadzie elekcji. Kraje
roma skie i Anglia udzieli y poparcia papiestwu, a rzucone przez Urbana II has o krucjaty
podnios o autorytet jego na szczyty. Zr czna polityka w Niemczech na nowo poderwa a w adz
Henryka IV: nieudolnych pierwszych antykrólów zast pili podburzeni przeciw ojcu synowie
cesarza: Konrad (1093), a potem Henryk (1104); Henryk IV, wyparty w 1096 r. z Italii, zako czy
ycie opuszczony prawie przez wszystkich  z wyj tkiem wiernych miast uciekaj c przed pot nym

synem, Henrykiem V.
Jednak po  mierci ojca zbuntowany syn, uzyskawszy w Niemczech powszechne uznanie ( 1106),
niespodziewanie podj  znowu stanowisko antypapieskie.  aden bowiem w adca
Niemiec,jakakolwiek by aby jego przesz , nie móg  si  dobrowolnie pogodzi  z utrat  w adzy
nad ko cio em.

34. Konkordat wormacki

Sytuacja Henryka V by a o tyle lepsza,  e ówczesny papie , Paschalis II, nie posiada  energii
swych poprzedników, a ponadto przej ty by  pragnieniem zako czenia d ugoletniej walki,
przynosz cej tyle szkód chrze cija stwu. Idea em jego by  ko ció  stoj cy ponad dobrami tego
wiata i nawi zuj cy do ubóstwa pierwszych wieków swego istnienia. Tote  w rezultacie spotkania
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Henryka V z papie em w Sutri ku zdumieniu ca ego  wiata opublikowano uk ad, w którym król
zrzek  si  inwestytury dostojników ko cielnych, ale jednocze nie papie  w imieniu ko cio a
rczygnowa  z praw do wszelkich posiad ci posiadanych przez biskupów i opatów jako lenna
królewskie. Uk ad wywo  ogromne oburzenie obozu gregoria skiego, który  daleki ju  od
idea ów pierwszych opatów Cluny  bynajmniej nie chcia  rczygnowa  ani z doczesnych dóbr, ani z
ziemskiej pot gi. Po przybyciu Henryka do Rzymu na koronacj  dosz o do tumultu i król
zdecydowa  si  na odwrót, porywaj c jednak ze sob  papie a. Wkrótce potem, pod naciskiem
króla, wi ziony Paschalis nie tylko nada  mu prawo inwestytury godno ci ko cielnych, ale
uroczy cie przyrzek  nigdy nie rzuci  na  kl twy. Oczywi cie po uwolnieniu i powrocie pod
wp ywy obozu gregoria skiego odwo  te koncesje, nie przestaj cjednak waha  si  do ko ca
ycia. Dopiero jego nast pca Gelazy II ob  Henryka (ju  cesarza) ekskomunik  (1118),

podejmuj c kontakty z odrodzon  opozycj  niemieck .
A jednak obie strony, wyczerpane walk , d y do kompromisu. Dokona  tego Kalikst II,
pozbawiony fanatyzmu i zr czny dyplomata. W 1122 r. w Wormacji zawarto konkordat; dzi ki
wzajemnym ust pstwom znalcziono w nim formu , która chwilowo zadowala a obie strony i
stanowi a jakby zawieszenie broni w sporze o inwestytur . Henryk V zrzek  si  inwestytury
biskupów i opatów przez wr czenie pastora u i pier cienia, zczwalaj c na wolny wybór, ale  w
Niemczech  w obecno ci cesarza. W razie niczgodno ci wyboru cesarz mia  rozstrzyga  spór, po
zasi gni ciu opinii metropolity i biskupów prowincji. Dobra lenne natomiast mia y by  elektom
nadawane przez cesarza za pomoc  ber a i to w Niemczech przed konsekracj , a we W oszech i
Burgundii  w ci gu sze ciu miesi cy po konsekracji. Konkordat pozostawia  wi c cesarzowi wp yw
na wybór biskupa czy opata  stanowi  on jednak cofni cie si  na ca ej linii pod wzgl dem
presti owym. Czasy narzucania kandydatów cesarskich na tron papieski min y bezpowrotnie.
Zwo any w rok potem I sobór latera ski ( 1123, pierwszy zachodni sobór powszechny) zatwierdzi
konkordat wormacki, przyjmuj c go za wytyczn  tak e w stosunkach ko cio a z innymi pa stwami.
Og oszono raz jeszcze za powszechnie obowi zuj ce zasady reform gregoria skich (zw aszcza
celibat); w adza papie a nad zachodnim chrze cija stwem zosta a umocniona.

35. Czasy Bernarda z Clairvaux

W tym okresie kierownictwo walki o w adz  ko cio a nad spo eczno ciami chrze cija skimi
przechodzi o w r ce nowego pokolenia, o ywionego innymi ideami, którego wyrazicielem sta  si
Bernard z Clairvaux, czo owa posta  ko cio a w wieku XII. Bernard zwi zany by  z nowym
ruchem monastycznym, stoj cym w opozycji do kluniackiego i szukaj cym zbli enia do idea u
chrze cija skiego na gruncie ostrej ascczy, mistyki i umartwie : w zwi zku z tym wszystkim
silniej podkre lono potrzeb  osobistej pracy fizycznej mnichów, a na miejsce rozbudowanych w
Cluny wspólnych modlitw i uroczystych nabo stw wprowadzono samotne rozmy lania.
Najsilniejszym z nowych zakonów okaza  si  zakon cystersów, za ony w 1098 r. w Citeaux (po
acinie  Cistertium) przez Roberta z Molesmes, ale silniej rozwini ty dopiero po wst pieniu do

Bernarda z Clairvaux, który dzi ki swej energii, ruchliwo ci i sile wymowy wyrós  ponad
ówczesnych pozbawionych indywidualno ci papie y i narzuca  im sw  wol  zarówno w sprawach
ko cielnych, jak i doktrynalnych i politycznych. Pod jego rz dami zakon cystersów wyrós  na
pot  i rozprzestrzeni  si  po ca ej zachodniej i  rodkowej Europie; z czterech filii Citeaux
(Clairvaux, Pontigny, La Ferte i Morimond) wywodzi y si  coraz to dalsze nowe fundacje, zawsze
ci le podporz dkowane klasztorom macierzystym i z ich strony kontrolowane. Spr ysto

organizacyjn  zapewnia a cystersom centralizacja w adzy, która spoczywa a w r kach zbieraj cej
si  co rok kapitu y generalnej.
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Pocz tkowo cystersi osiadali w trudno dost pnych okolicach, oddaj c si  praktykom ascetycznym i
rozszerzaj c upraw  roli na dotychczasowych nieu ytkach; specjalne przepisy  ci le wyznacza y
pe en wyrzecze  tryb  ycia, a nawet zabrania y wszelkiej zewn trznej okaza ci budowli i
ko cio ów klasztornych. Z czasem jednak obok zwyk ych mnichów wydzielono specjaln
kategori , rekrutuj  si  z ni szych warstw spo ecze stwa, na któr  przerzucono prac  fizyczn ;
pocz tkowy obowi zek  ycia z pracy w asnych r k szybko zanik , a wielkie klasztory cysterskie
mog y pod wzgl dem maj tkowym rywalizowa  ze starymi opactwami benedekty skimi. Cystersi
stali si  natomiast w XII w. najbardziej zaufan  kadr  walcz  o interesy papiestwa, o
podporz dkowanie mu ca ego chrze cija stwa i rozszerzeniejego w adzy na kraje poga skie i
"schizmatyckie".
Obok cystersów du  rol  odgrywa  równie  inny zakon o zaostrzonej regule, zwi zany mi dzy
innymi z reform ycia kanoników katedralnych i kolegiackich, którym starano si  narzuci  regu
zakonn . Za ony oko o 1120 r. w Premontre przez Norberta z Gennep, pó niejszego arcybiskupa
magdeburskiego, otrzyma  nazw  premonstratensów.
Interwencja Bernarda i Norberta  dwu nieoficjalnych przywódców zachodniego chrze cija stwa
odegra a decyduj  rol  w nowej schizmie papieskiej, która wybuch a w 1130 r. Usuni cie
wp ywu cesarzy na elekcj  papiesk  odrodzi o prastar  rywalizacj  rodów rzymskich tym razem
Frangipanich i Pierleonich. Kiedy grupka zwolenników Frangipanich w kolegium kardynalskim
szybko obwo a papie em Innocentego II, wi kszo  (a w tym niektórzy uczestnicy poprzedniej
elekcji  Innocentego) wybra a Anakleta II z rodu Pierleonich, który uzyska  przewag  w Rzymie
oraz poparcie Rogera II, w adcy Normanów, panuj cego nad wszystkimi posiad ciami
norma skimi w po udniowych W oszech i na Sycylii. W zamian Anaklet II przyzna  Rogerowi
tytu  króla (1130). Sprawa Innocentego II wydawa a si  przegrana, dopóki nie uzyska  on pomocy
Bernarda i Norberta. Odwo anie si  papie a do ich decyzji, schlebiaj ce ambicji obydwu, a tak e
niech  obu " wieczników chrze cija stwa" do  ydowskiego pochodzenia Anakleta, zdecydowa y
o ich poparciu, zapewniaj c Innocentemu uznanie w wi kszo ci zachodniej Europy, a zw aszcza w
Niemczech.
Po wyga ni ciu na Henryku V (1125) dynastii salickiej obrano królem kandydata gregoria skiego
kleru, ksi cia saskiego Lotara, odsuwaj c od tronu najbli szych spadkobierców salickich cesarzy
Hohenstaufów. I oto wbrew dotychczasowej tradycji król niemiecki, znajduj cy si  pod sta ym
wp ywem Norberta, wprowadzi  do Rzymu przedstawiciela antycesarskiego nurtu w ko ciele
(1133) i otrzyma  ode  koron  cesarsk .
Usadowienie na tronie papieskim Innocentego II nie przerwa o walki dwu orientacji na terenie

och; spot gowa y j  jeszcze ruchy spo eczne w Lombardii, zwi zane z dzia alno ci  kaznodziei
Arnolda z Brescii, nawo uj cego do walki z zach anno ci  kleru i propaguj cego nawrót do
ewangelicznego ubóstwa. By a to w pewnym stopniu kontynuacja jedenastowiecznej patarii  teraz
jednak zwalczana przez papiestwo. W 1138 r. zmarl Anaklet II, jednak e Innocenty umocni  si  na
tronie papieskim dopiero po ugodzie z Rogerem, którego tytu  królewski w 1139 r. zatwierdzi .
Cesarz Lotar, wierny bojownik ko cio a, zdo  jednak w znacznym stopniu utwierdzi  swój
autorytet w Niemczech, gdzie podporz dkowali mu si  Hohenstaufowie, jak i poza ich granicami
(ekspansja na tereny zachodnios owia skie, ho d Boles awa Krzywoustego z Pomorza Zachodniego
i Rugii). Nie maj c syna, budowa  siln  podstaw  w adzy dla swego spadkobiercy  zi cia, Henryka
Pysznego z rodu Welfów, któremu nada  ksi stwa saskie i bawarskie oraz ogromne lenna we

oszech. Jednak e osadzeni przez Lotara na katedrach biskupich stronnicy papiestwa i ksi ta
wieccy nie  yczyli sobie tak pot nego przysz ego króla, tote  wybór ich po  mierci starego

cesarza pad  (1138) na przedstawiciela Hohenstaufów, Konrada III, dotychczas ksi cia Frankonii,
który ju  poprzednio, w 1127 r., wysuwany by  jako antykról przez wrogów Lotara. By  to
pocz tek wiekowej walki Hohenstaufów z Welfami, którzy nie mogli zapomnie  utraconej szansy,
tym bardziej  e Konrad rozpocz  rz dy od odebrania Henrykowi Pysznemu jego lenn.  mier
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Henryka w 1139 r. zapobieg a decyduj cemu starciu, ale stronnicy zmar ego byli na tyle pot ni,  e
utrzymali Saksoni  dla jego ma oletniego syna, Henryka Lwa.
Tak jak i Lotar, Konrad III zawdzi cza  koron  czynnikom ko cielnym, ale w jeszcze wi kszym
stopniu sta  si  narz dziem w r ku kurii rzymskiej, hierarchii niemieckiej, wreszcie Bernarda z
Clairvaux, na którego apel ruszy  w roku 1147 na krucjat , pozostawiaj c kraj rozdarty walk
rywalizuj cych ksi t (por. II, 54). Po powrocie z niefortunnej wyprawy autorytet jego upad
jeszcze bardziej, a pot ga Rogera sycylijskiego, który wykorzysta  krucjat  do umocnienia si  w
Italii, nie pozwoli a Konradowi nawet na koronacj  cesarsk ; by  on pierwszym od Ottona
Wielkiego królem niemieckim, który nie nosi  nigdy tytu u cesarza.

36. Fryderyk I Barbarossa

Kiedy umiera , przedwcze nie wyczerpany prze yciami podczas krucjaty, z pomini ciem w asnego
syna przekaza  insygnia bratankowi Fryderykowi, znanemu ju  z energii i wybitnych zdolno ci.
Wybór umieraj cego króla by  trafny i potwierdzony przez niemal jednomy ln  elekcj  w 1152 r.
Fryderyk, znany pod nadanym mu przez W ochów przydomkiem Barbarossa (Rudobrody), rycerski
i  atwo pozyskuj cy sobie ludzi, jedna z najbarwniejszych i najpopularniejszych postaci
niemieckiego  redniowiecza (przeszed  do poda  ludowych), potrafi  w ci gu kilku lat doprowadzi
w Niemczech do pokoju, który od czasu buntu Sasów za Henryka IV rzadko go ci  w tym kraju.
Fundament pokoju stanowi o zako czenie sporu z Welfami i przymierze z Henrykiem Lwem, przez

ugie lata umacniane osobist  przyja ni . W zamian za poparcie swej polityki w oskiej Fryderyk
wyposa  Henryka we wszelkie pe nomocnictwa królewskie w pó nocnych Niemczech ( cznie z
obsadzaniem godno ci ko cielnych) i popiera  prowadzony przez niego podbój ziem Obodrzyców i
Wieletów oraz rywalizacj  z Du czykami o panowanie na wybrze ach s owia skich. W rezultacie
tej dzia alno ci Henryka Lwa rós  jednak w pó nocnych Niemczech samodzielny organizm
pa stwowy, który rych o mia  si  sta  gro ny dla w adzy cesarskiej.
Fiasko drugiej krucjaty i  mier  Bernarda z Clairvaux (1153) poderwa y autorytet papiestwa, co w
Niemczech wyrazi o si  pogorszeniem jego stosunków z miejscow  hierarchi , opieraj  si
ograniczaniu autonomii ko cio a niemieckiego na rzecz kurialnego centralizmu. Has o wolnej
elekcji biskupów stanowi o bowiem dla Rzymu tylko wst p do narzucania na stanowiska ko cielne
kandydatów kurii. Rezultatem by o ponowne zbli enie niemieckiej hierarchii z koron ; Fryderyk I
zreszt  interpretowa  zasady konkordatu wormackiego w sposób dla siebie najwygodniejszy i
istotnie on decydowa  bezapelacyjnie o wyniku wyboru biskupów i opatów. Jego
wspó pracownikiem w dziele podporz dkowania cesarstwu ko cio a niemieckiego, a potem
równie  w ca ej polityce zagranicznej by  Rajnald z Dassel, od 1159 r. arcybiskup kolo ski, polityk
dalekowzroczny, pe en energii, cho  nie zawsze licz cy si  z realnym uk adem si  i popychaj cy
Fryderyka do nader ryzykownych kroków.
We W oszech os abienie papiestwa, widoczne ju  za Innocentego II, przynios o nowe wyst pienia
przeciw wy szemu klerowi w ró nych miastach, a w samym Rzymie wyrazi o si  w obaleniu
administracji papieskiej i przej ciu rz dów miastem przez w adze republika skie ( 1143). Dusz
republiki sta  si  Arnold z Brescii, który wróci  z wygnania do Rzymu i w swych wyst pieniach
przeciw  wieckiej w adzy i bogactwom kleru ukazywa  ludowi rzymskiemu jego wielk  przesz .
Komuna rzymska (na czele ze wzorowanym na antycznym Rzymie senatem) usi owa a pozyska
przeciw papie owi króla, twierdz c,  e nie papie , lecz lud rzymski jest szafarzem korony
cesarskiej. Ale Fryderyk I by  daleki od popierania idei spo ecznych Arnolda z Brescii; nienawi
do trybuna ludu rzymskiego po czy a przeciw niemu papiestwo z monarchi  Hohenstaufów.
Zgodnie z zawartym w roku 1153 uk adem w Konstancji, Fryderyk uj  Arnolda z Brescii (który w
wyniku konfliktu z senatem opu ci  Rzym) i wyda  go papie owi. Arnold zosta  powieszony w
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Rzymie, jego cia o spalono, a popio y wrzucono do Tybru. Fryderyk za  uzyska  od papie a w
1155 r. koron  cesarsk .

37. Walka Fryderyka I z papiestwern i komunami lombardzkimi

Wkrótce jednak ten przej ciowy sojusz obu pot g chrze cija stwa przeciw skromnemu kaznodziei
ust pi  miejsca otwartej walce. Ju  fresk w Lateranie, przedstawiaj cy ho d lenny cesarza Lotara
sk adany papie owi, wywo  oburzenie Barbarossy i jego rycerzy. Obopólne stosunki pogorszy y
si , gdy na zje dzie ksi t i biskupów niemieckich w Besanson ( 1157) ku oburzeniu obecnych
legat papieski, kardyna  Roland Bandinelli, w przemówieniu do cesarza dwuznacznie wspomnia  o
"beneficjach" (dobrodziejstwach) nadanych przez papie a cesarzowi, co Rajnald z Dassel zgodnie z
feudaln  terminologi  przet umaczy  jako "lenna". Wyja nienia, udzielone przez papie a jeszcze
pog bi y spór, który doprowadzi  do wybuchu, z chwil  gdy po  mierci Anglika Hadriana IV
papie em zosta  wybrany w 1159 r. sam Bandinelli, jako Aleksander III.
Fryderyk Barbarossa znajdowa  si   wówczas u szczytu pot gi, rnaj c po swojej stronie ca e niemal
Niemcy i stoj c mocn  stop  we W oszech. Umiej tnie wykorzystuj c spory miedzy miastami i
biskupami lombardzkimi umacnia  stanowisko cesarskie, które uzyska o  wietn  podbudow
teoretyczn  dzi ki prawnikom bolo skim. Profesorowie i uczeni z tamtejszej starej szko y
prawniczej, która niebawem mia a si  przekszta ci  w uniwersytet (por. II, 88) postawili
Fryderykowi przed oczyma wzór idealny w adzy cesarskiej, suwerennej i absolutnej, wydobyty z
justynia skiego Corpus iuris. Ten pomnik prawa rzymskiego wówczas w nie znowu pojawi  si
na Zachodzie, a niebawem mia  rozpocz  zwyci ski pochód po Europie, odgrywaj c ogromn  rol
w walce z partykularyzmem feudalnym i o wzmocnienie w adzy pa stwowej.
Fryderyk I mia  zbyt wiele poczucia rzeczywisto ci, by odrzucaj c ówczesne pogl dy na stosunek
spo ecze stwa do króla, oprze  si  na zasadzie princeps legibus solutus (w adca nie jest zwi zany
prawami), jednak w konstytucjach, og oszonych przeze  na Polach Ronkalijskich pod Piacenz
(1158) wida  wyra nie poczucie nadrz dno ci praw panuj cego nad istniej cymi zwyczajami.
Pojawi a si  tam zasada niczbywalno ci i niemo liwo ci przedawnienia praw korony; Fryderyk
og osi  podtrzymanie i ch  egzekwowania wszelkich praw, jakie przys ugiwa y ongi  jego p
przednikom w stosunku do miast pó nocnow oskich, zw aszcza chodzi o mu o wp yw na wybór

adz miejskich i o przej te przez miasta regalia, szczególnie za  o dochody cesarskie; tylko w
wypadku dokumentalnego zrzeczenia si  regaliów przez poprzednich królów i cesarzy by
Fryderyk sk onny z nich zrczygnowa . Konstytucje ronkalijskie nie pozosta y na pergaminie: nawet
pot ny Mediolan musia  si  ukorzy , a oporna Crema zosta a zburzona ( 1160). Jednak e
roszczenia cesarza by y czynnikiem, który zjednoczy  z czasem ca  opozycj  w osk  przeciw
Barbarossie; sztan darem tej opozycji, d cej do uniezale nie nia miast od wszelkiej w adzy
feudalnej, bylo has o wyrzucenia "niemieckich barba rzy ców" za Alpy; dodatkowych argumen
tów mia jej dostarczy  sojusz z papiestwem.
Wybór Aleksandra III potraktowa  cesarz jako wyzwanie do otwartej walki. Zwolennicy Fryderyka
w kolegium kardynalskim zareagowali na  wyborem kontrkandydata  Wiktora IV, a zwo any przez
Fryderyka w 1159 r. synod w Pawii (z przewag  biskupów niemieckich) opowiedzia  si  za
Wiktorem. Jednak wi kszo  pa stw europejskich, zaniepokojona pot  cesarza i akcentowaniem
przez jego legistów uniwersalnego charakteru w adzy cesarskiej, a tak e oczywist
nieprawomocno ci  wyboru Wiktora (mniejszo , pó niejsza elekcja) stan a po stronie
Aleksandra. Poza cesarstwem Wiktor IV nie znalaz  zwolenników; natomiast Mediolan glowa
miast lombardzkich  uzna  sytuacj  za w ciw  do otwartego wyst pienia przeciw Fryderykowi.
Uczyni  to jednak przedwcze nie i zap aci  za to w asn  katastrof . Obl ony przez armi  cesarsk ,
musia  kapitulowa  (1162); los jego mia  by  odstraszaj cym przyk adem dla opozycji: miasto, z
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wyj tkiem ko cio ów, zburzono, teren jego zaorano, a ludno  wysiedlono do czterech osad, gdzie
zmuszono j  do zaj cia si  rolnictwem i odrabiania powinno ci na rzecz cesarskiej domeny.
Niektórzy historycy widz  w tym akcie, który z owrogo mia  si  odbi  na dalszych losach
cesarstwa we W oszech, prób  zd awienia rozwoju wolnych organizmów miejskich przez reakcj
feudalnodomanialn ; inni uwa aj  go za etap walki w adzy pa stwówej, d cej do centralizacji, z
feudalnym partykularyzmem. W pe nej sprzeczno ci polityce Fryderyka I, nawi zuj cej zarówno
do nowych wzorów (prawo rzymskie, kontakty polityczne z Plantagenetami), jak i do starych
tradycji (kanonizacja Karola Wielkiego przez cesarskiego papie a Paschalisa III, (1165) dadz  si
znale  elementy obydwu tendencji.
Bezwzgl dno  wobec Mediolanu i ucisk ze strony podestów, narzuconych przez cesarza
komunom lombardzkim, wywo y narastaj ce wrzenie, podsycane przez Wenecj , obawiaj  si
rozci gni cia na ni  supremacji cesarskiej. W 1167 r. Fryderyk opanowa  Rzym, wyp dzaj c ze
Aleksandra III; wkrótce jednak wybuch a tam straszliwa zaraza, która ogarn a armi  cesarsk  i
poch on a liczne ofiary z otoczenia cesarza
, na czele z Rajnaldem z Dassel. Na wie  o tej kl sce, okre lonej przez zwolenników papie a jako
"s d bo y", miasta lombardzkie, wierne dotychczas Fryderykowi, zawar y lig , maj  walczy  o
usuni cie cesarskich urz dników, odzyskanie samorz du i regaliów. Jednym z celów Ligi
Lombardzkiej by a odbudowa Mediolanu. Przez obsadzone wojskami Ligi drogi Lombardii i
przej cia alpejskie musia  Fryderyk w przebraniu przekrada  si  do Niemiec (1168). Wówczas
miasta lombardzkie wesz y otwarcie w przymierze z Aleksandrem III; na jego cze  nazwano
Alessandri  twierdz  wybudowan  dla ochrony zachodniej Lombardii przed cesarzem. Odrodzony
Mediolan odzyska  niebawem swoje dawne znaczenie.
Nowa, podj ta po kilku latach wyprawa Barbarossy do W och sko czy a si  kl sk . Odparty od
obwarowa  bohatersko bronionej Alessandrii (1175), pobity w
polu 29 maja 1176 r. przez piechot  mediola sk  i oddzia y sprzymierzone pod Legnano,
zawiedziony bole nie w nadziei na odsiecz Henryka Lwa, musia  Fryderyk wej  w pertraktacje z
wrogami  zarówno z Lig  Lombardzk ,jak i z Aleksandrem III. W pokoju weneckim z papie em
(1177) Fryderyk uzna  jego suwerenno  w ko ciele, zrczygnowa  z popierania antypapie a i z
cesarskich interwencji przy wyborze papie a, uzna  integralno  pa stwa ko cielnego i obieca
wycofa  ze  swych funkcjonariuszy jednym s owem plan Rajnalda z Dassel, plan przywrócenia
supremacji cesarskiej nad ko cio em i papiestwem dozna  ca kowitej kl ski. Symbolem tego by o
publiczne uca owanie przez kl cz cego Fryderyka stóp papie a przed ko cio em  w. Marka w
Wenecji. Ale stanowisko cesarza w Niemczech nie uleg o os abieniu, a jego zwolennicy w ród
hierarchii ko cielnej zostali przez papie a zatwierdzeni na swych stanowiskach. D ej ci gn y si
rokowania z miastami lombardzkimi; pokój w Konstancji w 1183 r. pozwoli  cesarzowi wycofa
si  z honorem ze swych zaakcentowanych na Polach Ronkalijskich pretensji. Za zrzeczenie si
regaliów uda o mu si  uzyska  obowi zek sk adania przysi gi wierno ci cesarzowi przez
mieszczan i konieczno  cesarskiej inwestytury wybieralnych konsulów. To wszystko, z
zachowaniem mo liwo ci apelacji do cesarza i przy silnych antagonizmach mi dzy miastami,
stwarza o podstawy do ponownego podj cia prób wzmocnienia w adzy cesarskiej w lepszych
okoliczno ciach.

38. Sukcesy Hohenstaufów. Opanowailie Sycylii

Tymczasem bowiem niepowodzenia ust pi y nowym sukcesom Hohenstaufów. Na terenie Niemiec
zdruzgota  Fryderyk w 1180 r. pot  swego dawnego sojusznika, Henryka Lwa, który
zbudowawszy nad Ba tykiem niemal niczale ne w adztwo zacz  si  uchyla  od dalszej lojalnej
wspó pracy. Terytoria jego uleg y podzia owi mi dzy licznychjego przeciwników, s cych
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cesarzowi pomoc  w likwidacji pot gi Welfów. Po kapitulacji i upokorzeniu Henryka Lwa zostawi
mu cesarz wspanio omy lnie tylko brunszwickoluneburskie alodia (1181). Jeszcze wi ksze
znaczenie mia o zawarte w roku 1186 ma stwo mi dzy ksi niczk  sycylijsk  Konstancj
(córk  Rogera II) a synem Fryderyka, Henrykiem VI, koronowanym ju  w Niemczech na króla
rzymskiego*, a w Mediolanie na króla W och. Dzi ki temu sojuszowi papiestwo zosta o
pozbawione swego g ównego oparcia w Italii, a w perspektywie ukaza a si  mo liwo  po czenia
Królestwa Sycylijskiego z koron  cesarsk  w jednych r kach. Wiadomo  o upadku Królestwa
Jerozolimskiego powstrzyma a wybuch nowej walki. Za s abych nast pców Aleksandra III
inicjatywa przesz a ca kowicie w r ce cesarza. Opromieniony s aw  rycerski starzec stan  na czele
krucjaty (por. II, 55), daj c tym wyraz swym niewygas ym ambicjom do przodowania  wiatu
chrze cija skiemu i pozbawiaj c papiestwo kierowniczej roli, jak  odgrywa o w poprzednich
krucjatach.  mier  na wyprawie krzy owej w 1190 r. jeszcze wi kszym blaskiem otoczy a imi
Fryderyka, który zostawi  synowi w dziedzictwie zabezpieczone panowanie i ogromne
perspektywy.

nie pod koniec 1189 r. zmar  Wilhelm II, ostatni król sycylijski z dynastii Hauteville. Henryk
VI po wi ci  wszystkie si y na zdobycie sukcesji sycylijskiej i osi gn  j  w 1194 r., po kilkuletniej
wojnie z papieskim kandydatem Tankredem, nieprawym synem jednego z cz onków dynastii. W
walce tej nie szcz dzi  ani  rodków, ani okrucie stwa; równie brutalnie utrzymywa  w ryzach
opozycj  niemieck , narastaj  zw aszcza w pó nocnych cz ciach pa stwa. Jednocze nie snu
szerokie plany realizacji uniwersalizmu cesarskiego, zmuszaj c do ho du lennego schwytanego
podst pnie Ryszarda Lwie Serce, króla Anglii (por. II, 21), przyjmuj c ho dy królów Cypru i
Armenii i planuj c krucjat , która mia a przyczyni  si  do wzrostu pot gi cesarstwa poprzez
stworzenie mu baz na Wschodzie chrze cija skim. Nag a  mier  Henryka VI w 1197 r., wobec
silniejszej mobilizacji wrogów cesarstwa zagro onych przez jego plany, spowodowa a katastrof ,
która wisia a zreszt  nad ca ym tym dzia em.
*Przed koronacj  cesarsk  w Rzymie w adcy Niemiec nosili w  redniowieczu tytui "królów rzymskich (ex Romanorum)
Tytu  "króla niemieckiegd' nie by  oficjalnie nigdy w u yciu.

39. Innocenty III wobec walki o tron niemiecki

Henryk VI osieroci  niespe na trzyletniego syna Fryderyka, którego w nast pnym roku odumarla
równie  matka. Mimo i  Henryk przeprowadzi  uprzednio elekcj  syna w Niemczech, teraz, w
sytuacji narastaj cego starcia dwu obozów politycznych, nawet stronnicy Hohenstaufów nie
podtrzymali kandydatury dziecka, popieraj c Filipa, ksi cia szwabskiego, brata zmar ego cesarza.
Ca a opozycja, skupiaj ca stronników papiestwa i d cych do umocnienia swej w adzy
terytorialnej ksi t, skupi a si  doko a Welfa, syna Henryka Lwa, Ottona brunszwickiego,
ciesz cego si  poparciem Anglii  (jako siostrzeniec Ryszarda Lwie Serce). Niczgodny wybór
(1197) rozdar  Niemcy i spowodowa  d ugotrwa  wojn  domow , podczas której zdemoralizowani
ksi ta drog  zmiany orientacji uzyskiwali od obu kandydatów coraz to nowe przywileje i
ust pstwa. Prze laduj ca papiestwo gro ba po czenia w jednych r kach cesarstwa i Królestwa
Sycylijskiego min a, a matka Fryderyka II, umieraj c, odda a go wraz z jego pa stwem w opiek
nowego papie a, Innocentego III.
Papie  ten mia  podnie  autorytet Stolicy Apostolskiej na najwy sze wy yny, realizuj c to, co
Grzegorz VII zapisywa  w Dictatus papae jako program dla nast pców. Innocenty III nie uwa  si
ju  za "namiestnika  w. Piotra", ale za zast pc  Chrystusa na ziemi i z tego tytu u za rz dc wiata,
i to nie tylko w sprawach religijnych. Nie by , jak Grzegorz VII,  arliwym bojownikiem; prawnik z
wykszta cenia, dzia  przede wszystkim jako polityk, nie cofaj c si  przed zmian  stanowiska ani
amaniem danego s owa tam, gdzie wyda o mu si  to s uszne. Taka polityka oczywi cie

przyczyni a si  do obni enia moralnego autorytetu papiestwa. W wypowiedziach swych Innocenty
III z miejsca zaakcentowa  wy szo  papiestwa nad cesarstwem i prawo papie y do dowolnego
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rozporz dzania koron  cesarsk  jak Leon III "przeniós " godno  cesarsk  z Greków na Franków,
tak i teraz papie  mo e j  ofiarowa  komu chce. Odnowiono zwierzchnictwo papieskie nad

grami i Polsk  (gdzie papie  rozstrzyga  spory o tron krakowski), nad Aragoni , .Portugali  i
Norwegi . Ingeruj c w spory króla angielskiego Jana bez Ziemi ze swymi poddanymi, osi gn
Innocenty równie  uznanie Anglii (1213) za lenno Stolicy Apostolskiej (por. II, 24).
Taki sam mia  by  los Niemiec, gdzie papie  wyst pi  jako arbiter w sporze o koron   oczywi cie
przeciw Hohenstaufom. Los sprzyja  papieskiemu kandydatowi; Filip, który zyska  ju  przewag
nad swym przeciwnikiem, zosta  w 1208 r. zamordowany, a Otto IV, po lubiwszy córk
przeciwnika, uzyska  powszechn  akceptacj . Zanim jednak otrzyma  koron  cesarsk  (1209)
musia  nie tylko zgodzi  si  na powi kszenie Pa stwa Ko cielnego kosztem posiad ci cesarskich
w  rodkowych W oszech, ale zrzec si  wszelkiego wp ywu na obsad  stanowisk ko cielnych i
rozporz dzanie maj tkiem ko cio a w Niemczech.
Kiedyjednak papieski pupil ujrza  na swych skroniach koron  cesarsk , nie tylko odmówi
wykonania swych przyrzecze , ale podj  plany opanowania sycylijskiego królestwa m odego
Hohenstaufa. Tego by o za wiele dla Innocentego III; ob ywszy kl tw  swego cesarza,
zmobilizowa  przy pomocy króla francuskiego Filipa Augusta cz  ksi t niemieckich do
detronizacji Ottona i obioru antykróla w osobie w nie Fryderyka sycylijskiego (1211). Ten
ostatni musia  jednak potwierdzi  wszystkie przyrzeczenia, z one przez swego poprzednika i
obieca ,  e nie po czy w swym r ku korony niemieckiej z sycylijsk .
Rozstrzygni cie sporu o koron  niemieck  nast pi o nie w Niemczech, ale pod Bouvines ( 1214),
gdzie sprzymierzeniec Fryderyka, Filip August, rozbi  wojska Ottona IV (por. II, 23). Woli papie a
znowu sta o si  zado . Wyrazem niczaprzeczalnego politycznego prymatu Stolicy Apostolskiej w
chrze cija stwie by  zwo any w 1215 r. najwi kszy z dotychczasowych sobór powszechny (IV
latera ski). Sobór podsumowa  osi gni cia papiestwa, raz jeszcze pot pi  albigensów, przeciw
którym Innocenty III podj ju  krucjat  (por. II, 80), i zaj  si  przygotowaniem generalnego
szturmu na kraje islamu, maj cego doprowadzi  do odzyskania Jerozolimy. Podczas tych
przygotowa  Innocenty, który mia  zamiar osobi cie stan  na czele krzy owców, zmar .

40. Fryderyk II

Tymczasem wprowadzonY przeze  na tron niemiecki Fryderyk II podj  uniwersalistyczne
tradycje Hohenstaufów. Obdarzony wielkimi zdolno ciami, wychowany w mieszanym
narodowo ciowo i religijnie, przesi kni tym tradycjami ró nych kultur  rodowisku sycylijskim
(wp ywy norma skie, w oskie, bizantyjskie i arabskie), przewy sza  Fryderyk dalekowzroczno ci ,
duchem tolerancji, wykszta ceniem wspó czesnych sobie w adców. Pod wzgl dem religijnym
indyferentny, przez wrogów oskar ony o ateizm, trze wo ocenia  rol  polityczn  kurii rzymskiej:
widz c w niej  miertelnego wroga cesarskiego uniwersalizmu, rozumia  jednak jej pot  i za
wszelk  cen  unika  otwartej walki; przez umiej tn  propagand  i publikowanie niczgodnych z
chrze cija sk  etyk  chwytów dyplomatycznych papiestwa stara  si  poderwa  autorytet moralny
Stolicy Apostolskiej w chrze cija stwie  usi owania te by y jednak przedwczesne i da y owoce
dopiero w pó  wieku po  mierci Fryderykaju  bez  adnej korzy ci dla cesarstwa, zdruzgotanego w
ostatniej,  miertelnej walce z uniwersalizmem papieskim.
W przeciwie stwie do ojca i dziada, Fryderyk nie uznawa  za podstaw  swej polityki Niemiec, z
którymi zreszt  nie czu  si  zwi zany uczuciowo. Poniewa  stan polityczny Niemiec coraz bardziej
redukowa  mo liwo ci monarchii, poprzesta  tam na przeprowadzeniu elekcji swego syna Henryka
na króla rzymskiego, za cen  nowych ust pstw dla mo now adców duchownych, które czyni y z
ich lenn niczale ne prawie organizmy pa stwowe. By o to szczególnie gro ne ze wzgl du na
ca kowit  utrat  wp ywu króla na wybór biskupów i opatów. Podczas gdy Henryk pozosta  w
Niemczechjako namiestnik ojca, Fryderyk po koronacji w Rzymie ( 1220) pod  na Sycyli  i
rozpocz jej przebudow  w nowoczesn  scentralizowan  monarchi .
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Dzia alno  ta oparta by a oczywi cie na podstawach zbudowanych przez norma skich przodków
Fryderyka, z Rogerem II na czele, ale dopiero Fryderyk II stworzy  w Królestwie Syeylijskim
sprawnie dzia aj cy aparat pa stwowy, pod wielu wzgl dami przypominaj cy nowo ytne
monarchie  wiat ego absolutyzmu. System lenny znsta  pozbawiony znaczenia; ani rada panów
feudalnych na dworze, ani wojskowa ; ba feudalna nie odgrywa y roli. Lennych urz dników
zast pili p atni funkcjonai.iusze urz dów centralnych, zobowi zani do prowadzenia akt i rejestrów
na pi mie. F eudalne pospolite ruszenie zast pi a najemna armia, w znacznej cz ci muzu ma ska.
Samorz d miasta podporz dkowano królewskim urz dnikom. Utrzymanie ca e ,o aparatu
umo liwia  nowo ytny w istocie system fiskalny rozbudowany z konieczno ci w okresie wojen z
papiestwem i w przysz ci ci ko si  odbijaj cy na ekonomice królestwa. Sta e podatki
bezpo rednie i po rednie, c a i monopole, pa stwowy handel zbo em i sol , ogromnym ci arem
przygniata y mieszka ców królestwa, ale umo liwia y pa stwu operowanie wielkimi sumami
pieni dzy, op acanie urz dników (których kszta ceniu mia  s  nowy uniwersytet w Neapolu),
prowadzenie wojen. Podziwiany w ca ej Europie, system ten przej a cz ciowo Aragonia, a na
wschodzie
 w pewnym zakresie  pa stwo krzy ackie.
Polityka Fryderyka II w Niemczech by a skrajnie przeciwna. Pozbawiony tam silnego oparcia,
zmuszony by  do godzenia si  na ust pstwa wobec wielkich mo now adców feudalnych   wieckich
i duchownych, którzy dzi ki tym ust pstwom Ipodsumowanym w 1232 r. w wielkim Statutum in
fauorem principum) uzyskali niemal pe  niczale no  na swych lennych terytoriach: pe ni

adzy s dowej, immunitet ekonomiczny, regalia wszelkiego rodzaju. Wbrew swym przekonaniom
wyst pi  nawet cesarz przeciwko miastom, które w Zwi zku Re skim usi owa y ,tworzy
przeciwwag  dla owych rosn cych pot g terytorialnych. W chwili, kiedy w  nglii i Francji
umacnia y si  scentralizowane monarchie, Niemcy, za Ottonów i ich salickich nast pców
najbardziej zwarte pa stwo Europy, zmierza y ku kompletnemu rozbiciu na autonomiczne terytoria
feudalne.
Zarówno fiskalny ucisk na Sycylii,jak ust pstwa wobec ksi t w Niemczech s y wielkim
uniwersalistycznym planom Fryderyka. Jednym z kroków do ich realizacji mia o by  podj cie
przez cesarza idei krucjaty (do której si  zobowi za  przed koronacj
rzymsk ). Przez ma stwo z dziedziczk  Królestwa Je  ozolimskiego Izabel  de Brienne
przygotowa  on rozci gni cie swej w adzy na Wschód chrze cija ski, a przez nawi zanie uk adów
z su tanem Egiptu  pokojowe rozwi zanie sporu o Ziemi wi .
Tymczasemjednak w Rzymie miejsce nastrojonego pokojowo Honoriusza III zaj  bojowy
krewniak Innocentego III, Grzegorz IX ( 1227), który zrozumia  niebezpiecze stwo gro ce
papieskiej w adzy nad Europ  ze strony rosn cego w pot  i autorytet cesarstwa Fryderyka II i
rozpocz  z nim bezwzgl dn  walk . Pod pozorem kary ko cielnej za uchylanie si  od podj tego
obowi zku krucjaty, Grzegorz IX rzuci  kl tw  na cesarza (1227); kiedy za  Fryderyk, odwo uj c
si  do opinii chrze cija skiej, ruszy  w 1228 r. do Palestyny, wojska papieskie wdarly si  w granice
jego królestwa. W trudnej sytuacji, bojkotowany przez kler palesty ski i zagro ony w swym
pa stwie przez papie a, zdo  jednak Fryderyk przez uk ady z su tanem Egiptu odzyska
Jerozolim . Po powrocie ograniczy  si  do wyparcia przeciwnika z granic swego pa stwa i w
uk adach, prowadzonych za po rednictwem wielkiego mistrza Krzy aków Hermana von Salza,
okaza  tak  ust pliwo ,  e papie  pod naciskiem opinii musia  zdj  z niego kl tw .
Uzyskawszy w ten sposób woln  r , Fryderyk usi owa  wykorzysta  pokój z papiestwem do
umocnienia swego stanowiska w Longobardii. Zagro one miasta lombardzkie wesz y w kontakt z
królem rzymskim Henrykiem, który nie chc c si  zadowoli  w Niemczech stanowiskiem
namiestnika i oburzony ust pstwami ojca na rzecz ksi t, podniós  przeciw niemu w 1234 r. bunt.
Bunt ten  atwo st umi  Fryderyk przy pomocy ksi t (1235) i uwi ziwszy syna wjednym z
zamków Apulii, rozpocz
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otwart  wojn  z miastami lombardzkimi. Wspania e zwyci stwo cesarza nad nimi pod Cortenuova
w 1237 r. stworzy o warunki do umocnienia w adzy cesarskiej w Lombardii, ale wygórowane

dania Fryderyka, któremu wzorem by y konstytucje ronkalijskie, spowodowa y,  e miasta
lombardzkie, na czele z Mediolanem, zdecydowa y si  walczy  dalej. Kl ska ich oznacza aby dla
papiestwa zdanie si  na  ask  i nielask  wroga, tote  Grzegorz IX po pierwszych niepowodzeniach
Fryderyka przy obl eniu Brescii zdecydowa  si  w 1239 r. ponownie ekskomunikowa  cesarza.

41. Ostatnia walka Hohenstaufa

Fryderyk bez wi kszych trudno ci opanowa  Pa stwo Ko cielne, ale papie  nie
by  zwyk ym przeciwnikiem politycznym. Rozporz dzaj c wówczas armi  doskona ych agitatorów
w postaci zakonów  ebrz cych, rozpowszechnionych ju  w calej Europie (por. III,1516), oskar
"bezbo nego" cesarza o wszelkie mo liwe i niemo liwe wszetecze stwa, a nawet og asza  za
Antychrysta, d cego do zag ady chrze cija stwa. Podczas gdy Grzegorz IX silnie akcentowa  w
rozwijaj cej si  polemice ' pretensje papiestwa do w adzy nad królami i cesarzem, Fryderyk by
daleki od  da  podporz dkowania papiestwa cesarstwu: nie wysun  nawet antypapie a, a w pole ;
; mice broni  tylko wladzy cesarskiej przeciw wybuja ym ambicjom papiestwa, podejmuj c
jednocze nie has o reformy ko cio a, przez ograniczenie jego bogactw i pot gi  wieckiej.

mier  Grzegorza IX w blokowanym przez cesarza Rzymie (1241) nie przerwa a walki. Po d ugim
wakansie w 1243 r. wybrano papie em Innocentego IV, który uchodzi  dawniej za przyjaciela
cesarza. Nadzieje Fryderyka na ugod  okaza y si  ! jednak z udzeniem. Skoro tylko Innocenty
wydosta  si  z Rzymu i przedarl do Francji, podj  walk  z tak  sam  energi  i z jeszcze wi ksz
bezwzgl dno ci . Nie poprze I stawa  na rozsiewaniu oszczerstw o przeciwniku: posun  si  do
organizowania spisków na jego  ycie. Nawet pobo ny król Francji Ludwik IX  wi ty, z którego
protekcji papie  korzysta , stara  si agodzi  przebieg sporu i skierowa  energi  papie a ku innym
problemom (wyprawa krzy owa, zorganizowanie oporu przeciw najazdowi mongolskiemu na
Europ ), ale Innocenty IV uzna  za cel  ycia zniszczenie Hohenstaufów. Na soborze powszechnym,
zwo anym w 1245 r. do Lyonu, doprowadzi
j
do o oszenia  detronizac i cesarza: w Niemczech zwolennicy papie a, na czele z "wyzwolonymi z
przewagi cesarskiej dygnitarzami ko cielnymi, kolejno wybierali antykrólów. Wojna domowa
rozgorza a w Niemczech, w Lombardii i w  rodkowych  V oszech; sta a si  ona wyk adnikiem
podzia u politycznego ca ego spo ecze stwa w oskiego, zw aszcza mieszcza stwa, na zwolenników
papiestwa (zwanych gwelfami, od Welfów, niegdy  papieskich
sojuszników) oraz stronników cesarzy (zwanych gibelinami, od Waiblingen, zamku
Hohenstaufów).
Fryderyk broni  si  uparcie, coraz cz ciej jednak ponosz c kl ski. Dopiero jego  mier  w 1250 r.
przes dzi a spraw . Sukcesj  podj jego syn Konrad, który dotychczas, jako król rzymski, toczy  w
Niemczech walk  z antykrólami: Henrykiem Raspe , tury skim i Wilhelmem holenderskim. Po
mierci ojca pojawi  si  w Italii, ale wkrótce zmar  (1254), zostawiaj cjedynego syna Konradyna,

przebywaj cego w Niemczech. Obron  dziedzictwa Hohenstaufom, na Sycylii i we Wloszech
podj  nieprawy syn Fryderyka, rycerski Manfred. Wówczas papiestwo postanowi o zada
ostateczny cios znienawidzonym Hohenstaufom, mimo i  nie piastowali ju  korony cesarskiej.
Jeszcze Innocenty IV powzi  plan nadania Królestwa Sycylijskiego,jako lenna papieskiego,
ambitnemu bratu Ludwika IX, Karolowi, ksi ciu Anjou i hrabiemu Prowansji. Karol, którego plany
zdobywcze na Morzu  ródziemnym si ga y Jerozolimy, Bizancjum, Tunisu i Kairu, przyj  w 1265
r. koron  z r k papie a Urbana IV, po czym rozpocz  walk  z Manfredem, uwie czon
zwyci stwem pod Benewentem (1266) i  mierci  Manfreda. Na wie  o  mierci stryja m ody
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Konradyn ruszy  po swe w oskie dziedzictwo, rado nie witany przez gibelinów, rozbityjednak
przez Andegawe czyka, zosta  na jego rozkaz stracony publicznie w Neapolu w 1268 r.
Tragiczny koniec rodu Hohenstaufów by  jednocze nie ko cem marze  o realizacji
uniwersalistycznych planów cesarstwa chrze cija skiego. Zarazem jednak  miertelna walka,jak
stoczy o papiestwo w obronie w asnego uniwersalizmu, podkopa ajego si y, a bezwzgl dne i
sprzeczne z etyk  chrze cija sk  metody walki powa nie za ama yjego autorytet moralny.
Narasta a nowa opozycja w ko ciele, wyra aj ca si  zarówno w ruchach heretyckich, jak i w
opozycyjnym nurcie franciszkanów (por. III, 17i; jednocze nie wyrasta y i pot nia y pa stwa,
oparte na zasadzie narodowo ci, akcentuj ce sw  suwerenno  zarówno w stosunku do
uniwersalizmu cesarskiego, jak i papieskiego.
Osadzony na Sycylii Karol Andegawe ski, lennik papieski, rych o da  odczu  swemu seniorowi  e
ma zamiar ca kowicie go uzale ni  od swej polityki, Francja za , która stanowi a dotychczas

ówne oparcie papie y w walce z cesarstwem, mia a wkrótce zada  papieskim marzeniom o
panowaniu nad  wiatem cios ostateczny.

BIZANCJUM I RU  KIJOWSKA : DRUGI WARIANT KULTURY
CHRZE CIJA SKIEJ

42. Roz am ko cio ów

Cesarstwo Bizantyjskie w wieku IX ró ni o si  powa nie od pa stwa wielkiego Justyniana. Po
utracie Rzymu italskie posiad ci cesarstwa ogranicza y si  do na wpó  autonomicznych miast
Apulii i Kalabrii oraz do Sycylii, która od 827 r. by a obiektem inwazji arabskiej ; Wenecja,
nominalnie nale ca do cesarstwa, cieszy a si  coraz wi ksz  niczale no ci , podobnie jak odci te
przez ziemie s owia skie miasta Dalmacji. W Grecji samej panowanie bizantyjskie ogranicza o si
do wybrze y i stopniowo tylko obejmowa o ziemie, zasiedlone przez S owian; wyspy greckie by y
celem napadów arabskich. O rodek pa stwa stanowi a Azja Mniejsza.
Wraz z wycofaniem si  cesarstwa z Italii i z kulturaln  emancypacj  Zachodu ros a obco  mi dzy
wschodnim a zachodnim chrze cija stwem. Proces ten trwa  d ugo. Jeszcze w VIII w. na tronie
papieskim zasiadali Grecy i Syryjczycy, a Rzym promieniowa  na kraje Zachodu kultur
bizantyjsk . W pó niejszych okresach rola ta przypad a Wenecji i miastom bizantyjskim w
po udniowych W oszech, a  do ich opanowania przez Normanów w drugiej po owie XI w.
Cesarstwo Ottonów, czerpi ce gar ciami wzorce kulturowe z dworu konstantynopolita skiego,

ywi o raz jeszcze wp ywy bizantyjskie na Zachodzie. Ale ju  rozwija y si  tam odr bne pr dy,
dla których Bizancjum by o czym  obcym i wrogim: barbaryzacja okresu najazdów norma skich,

gierskich i arabskich, zam t polityczny w Italii utrudnia y bli sze wzajemne kontakty; przy
podziwianiu bizantyjskiego przepychu i na ladowaniu zewn trznych form  ycia Greków ros o
niczrozumienie oraz wrogo  z jednej, a potem i z drugiej strony.
Ten g boki proces znalaz  zewn trzne odbicie w roz amie chrze cija stwa, nieuchronnym od
czasu, gdy papiestwo, uwolnione od politycznego zwierzchnictwa cesarzy Wschodu, sta o si
rzecznikiem antygreckich uprzedze  krajów kultury  aci skiej, a w XI w. sporadycznie tak e
reprczentantem polityki zachodniego uniwersalizmu cesarskiego Ottonów i ich nast pców.
Wst pem do tego procesu by o oderwanie od zachodniego (papieskiego) patriarchatu prefektury
iliryjskiej (tj. zachodniej cz ci Pó wyspu Ba ka skiego) wraz z Grecj , Sycylii i po udniowej
Italii. Rok 755 przyniós  koniec panowania w Rzymie cesarzy bizantyjskich (por. I, 60). Zatarg,
zwi zany ze spraw  Focjusza, stanowi  dalszy etap roz amu.
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W 857 r. cesarz Micha  III, znany w historiografii jako Pijak (Metystes), syn Teodory, która
ostatecznie zlikwidowa a obrazoburstwo, pod wp ywem swego wuja, Bardasa, faktycznego
kierownika polityki bizantyjskiej, usun  z patriarchatu konstantynopolita skiego starego patriarch
Ignacego (który w swych wyst pieniach narazi  si  dworowi) i powo  na jego miejsce Focjusza,
wybitnego teologa, a przy tym mi nika kultury antycznej i cz owieka o ogromnej
encyklopedycznej wiedzy. Ignacy jednak nie chcia  dobrowolnie ust pi ; prze ladowany i dr czony
fizycznie i moralnie odwo  si  do autorytetu papie a. By y to czasy, gdy w wyniku rozk adu
imperium karoli skiego na Zachodzie znik a ci ca papiestwu od czasów Karola Wielkiego
cesarska kuratela, a pojawi y si  nawi zuj ce do tzw. darowizny Konstantyna tczy o niczale no ci
papie a jako g owy ca ego chrze cija stwa, od jakiejkolwiek w adzy  wieckiej, a nawet o
wy szo ci w adzy papieskiej nad w adcami  wieckimi. Wyrazicielem ich by  szczególnie papie
Miko aj I, który korzystaj c ze sporów w ród Karolingów umocni  kontrol  papiestwa nad
ko cio ami lokalnymi, ograniczaj c kompetencje metropolitów, a nawet w kwestii ma stwa
potrafi  jednemu z Karolingów, Lotarowi II, narzuci  swe decyzje. Nic dziwnego,  e apelacje
Ignacego uzna  Miko aj za okazj  do wzmocnienia autorytetu papiestwa w ko ciele wschodnim.
Odrzuciwszy wszelkie decyzje, podj te bez jego udzia u (cho  z aprobat  jego legatów), og osi  w
863 r. detronizacj  Ignaeego za niewa  i pot pi  Focjusza.
Spór przybra  jednak niebawem posta  szerszej rywalizacji mi dzy ko cio ami rzymskim a
konstantynopolita skim. Chan bu garski Borys, który w 864 r. przyj  chrzest z r k misjonarzy
bizantyjskich, obawia  si , aby ko cielne zwierzchnictwo Konstantynopola nie poci gn o za sob
zale no ci politycznej, odwo  si  wi c w 866 r. do Rzymu, prosz c o przys anie legatów celem
zorganizowania ko cio a w Bu garii. Równie  inna inicjatywa patriarchatu zosta a przechwycona
przez papiestwo: wys ani przez Micha a III na Morawy Konstantyn i Metody podporz dkowali si
papiestwu i na wezwanie Miko aja I udali si  do Rzymu. Zaniepokojony t  ofensyw  Focjusz
zwo  w 867 r. synod, na którym przedstawi  pracowicie zebrane zarzuty przeciw papie owi,
oskar aj c go o herczj  w zwi zku z dodawaniem (ju  od bardzo odleg ych czasów) do nicejskiego
wyznania wiary s ów o pochodzeniu Ducha  w. nie tylko od Boga Ojca, ale i "Syna" ( ac. filioque).
To jedno s owo wielokrotnie s o pó niej jako kamie  obrazy w stosunkach mi dzy ko cio em
wschodnim i zachodnim. Papie  zosta  wykl ty, a stosunki z Rzymem zerwane.
Schizma ta trwa a jednak krótko. Jeden z wybitnych wodzów bizantyjskich, Bazyli Macedo czyk,
pozyskawszy wzgl dy rozpustnego cesarza usun  Bardasa, a potem kaza  zamordowa  i samego
Micha a III (867), uzurpuj c sobie w adz  cesarsk . Energiczny ten, cho  nie przebieraj cy w
rodkach wódz i m  stanu, awansuj cy od prostego stajennego na tron cesarski, zabra  si  z

miejsca do porz dkowania administracji i oczyszczaniajej z ludzi Bardasa. Jako jeden z pierwszych
pad  Focjusz, usuni ty ze stanowiska jeszcze w 867 r.; wróci  na nie Ignacy. Zwo any do
Konstantynopola sobór powszechny (86970) usun  równie  mianowanych przez Focjusza
dostojników ko cielnych i uzna  pierwsze miejsce papie a w ko ciele; mimo tego sukcesu jednak
papiestwo musia o pogodzi  si  z utrat  jurysdykcji nad Bu gari , któr  sobór przys dzi
patriarchatowi konstantynopolita skiemu.
Focjusz, zes any do klasztoru Stenos w Tracji, zaj  si  o ywion  dzia alno ci  naukow , nie
zaniedbuj c zabiegów nad popraw  swego po enia. Dzi ki tej dzia alno ci ju  w 876 r. wróci  do
stolicy jako wychowawca synów cesarskich. W rok pó niej, po  mierci Ignacego, Bazylii I
przywróci  Focjusza do godno ci patriarchy, uzyskuj c na to zgod  papie a; wiele problemów
(kwestia Bu garii, sprawa filioque) pozo sta o w zawieszeniu,  adna jednak ze stron nie stawia a
sprawy na ostrzu no a. Papiestwo, pozbawione oparcia w rozbitej .monarchii karoli skiej, liczy o
w tym cza sie na pomoc cesarzy bizantyjskich w wal ce z zagra aj cymi Italii Arabami; rzeczy
wi cie, mimo utraty Syrakuz (878) zdo  Bazyli usun  Arabów z wielu punktów we W oszech,
odzyskuj c m.in. Bari (876) i Tarent (880). Zreszt  papie e, dowolnie osadzani i str cani z tronu
przez rzymskich i okolicznych mo nych, nie mieli ju  autory tetu; w pierwszej po owie X w.
polityka bi zantyjska odgrywa a cz sto istotn  rol  w przewrotach w Rzymie, a po upadku cesar
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stwa na Zachodzie niektórzy w adcy Rzy mu (Alberyk z Tusculum) uznawali nawet protektorat
Bizancjum.
Sytuacja zmieni a si  po pojawieniu si  w Italii nowych pretendentów do godno ci cesarskiej  a
niebawem i do stanowiska zwierzchnikow cnrze cija stwa  w osobach królów niemieckich (por. II,
10). Od czasów Ottona I rozpocz a si  zaci ta walka, najpierw o wp ywy w Rzymie (i o uznanie
przez Bizancjum nowych "kolegów" na Zachodzie), a potem o panowanie w po udniowej Italii
(por. II, 29). Ugoda, w wyniku której Otto II po lubi  bizantyjsk  ksi niczk  Teofano (972), by a
krótkotrwa a. Zaci ta walka obu "uniwersalnych" cesarzy, z których jeden powo ywa  si  na
bezpo redni  sukcesj  cesarzy rzymskich, a drugi na panowanie nad "Wiecznym Miastem' toczy a
si  zarówno w publicystyce, jak i na polach bitew, bardzo os abiaj c obydwa imperia. Mimo
przej cia w tym okresie przez Zachód wielu elementów kultury bizantyjskiej, poczucie wzajemnej
niech ci ros o; wyrazicielem jej by  na zachodzie Luitprand z Cremony, pose  Ottona I do
Bizancjum i autor antybizantyjskiego paszkwilu.
Roz am ko cio ów nast pi  w okresie, kiedy zarówno papiestwo, jak i ca y ko ció  zachodni,
prze ywa y okres wewn trznego odrodzenia pod wp ywem ruchu kluniackiego. Do argumentów
Greków przeciw " acinnikom", obok Focjuszowego filioque i kwestii prawa ma skiego, dosz y
zarzuty u ywania op atka zamiast chleba kwa nego do komunii, w pierwszej po owie XI w.
spopularyzowane w bogatej publicystyce ko cielnej. Jednocze nie Leon IX, pierwszy z papie y,
którzy starali si  zaakcentowa  niczale no  Stolicy Apostolskiej od w adzy cesarskiej, w trosce
ojej autorytet silnie podkre la  swój prymat wobec patriarchy konstantynopolita skiego Micha a
Kerulariosa, gorliwego bojownika w walce przeciw op atkom. Ówczesny cesarz bizantyjski,
Konstantyn IX Monomach, d c do za agodzenia sporu, za da  przys ania legatów papieskich w
celu rokowa . Ci ostatni, podobnie jak Kerularios, nie byli nastawieni pojednawczo, do rokowa
wi c nie dosz o;15 lipca 1054 r. legaci zostawili na o tarzu ko cio a Hagia Sophia akt wyklinaj cy
Keluraliosa ijego stronników, po czym opu cili Konstantynopol; z kolei Kerularios wykl

acinników". Prawdopodobnie  adna ze stron nie zdawa a sobie sprawy z donios ci tego aktu,
maj cego liczne precedensy; stopniowo jednak, przy pogi bianiu si  sprzeczno ci interesów
mi dzy "Grekami" a "Frankami" niewielka szczelina stawa a si  przepa ci  nie do przebycia.
Decyduj ce znaczenie mia  szturm " acinników"  a Konstantynopol w 1204 r. (por. II, 56), po
którym nienawi  do nich w  wiecie bizantyjskim sta a si  nie do przezwyci enia. Wszelkie próby
unii, a  po dzie  dzisiejszy, nie da y dotychczas  adnych trwa ych rezultatów. .

43. Dynastia macedo ska i odrodzenie pot gi Bizancjum

Okres dynastii macedo skiej, zapocz tkowanej przez Bazylego I, to czasy najwi kszej  wietno ci
redniowiecznego Cesarstwa Bizantyjskiego, prowadz cego aktywn  polityk  we wszystkich

nieomal kierunkach i odzyskuj cego liczne tereny, utracone przed wiekami. Najwi ksz  rol
odgrywa y tu wojny ze  wiatem islamu, który wkroczy  wówczas w okres rozbicia politycznego.
Propaganda polityczna Bizancjum na d ugo przed Zachodem potrafi a u  do celów zbrojnej
ekspansji argumentów religijnych, a duchowie stwo, pocz wszy od patriarchy a sko czywszy na
armii mnichów, propagowa o walk  za wiar  z Saracenami jako  wi ty obowi zek chrze cijanina;
spe nienie tego obowi zku mia o zapewni  niebo.
Ofensyw  przeciw Arabom zapocz tkowa  ju  Bardas; podczas wojny z emirem Meliteny kaza
umie ci  na tarczach  nierzy wizerunki  w. Jana Ewangelisty (862). Sukces jego by  przej ciowy,
ale otworzy  ca  seri  wojen ofensywnych w Cylicji, Mczopotamii, Armenii. Zaciek e, cho  nie
zawsze szcz liwe, wyprawy Bazylego I umo liwi y wyzwolenie si  spod panowania islamu
Armenii, która utworzy a niczale ne królestwo pod w adz  dynastii Bagratydów (885).
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Nast pca Bazylego, Leon VI Filozof, nie móg  kontynuowa  ekspansji w Azji, zagro ony w samej
stolicy przez zwyci skie kampanie Symeona bu garskiego, który kilkakrotnie podchodzi  pod
Konstantynopol (por. I, 72). Niebezpiecze stwo wzros o za panowania ma oletniego syna
Konstantyna VII Porfrogenety, kiedy Symeon przybra  tytu  cesarza i  da  oddania mu w adzy w
stolicy. Po kl sce pod Anchialos w 917 r. sytuacja wyda a si  stracona; miasto uratowa  dowódca
floty, Roman Lakapenos, któremu uda o si  odeprze  Bu garów; wkrótce potem (919) narzuci  si

odemu Konstantynowi na wspó cesarza i o eniwszy go ze sw  córk  pozostawi  przy ulubionej
pracy naukowej, przejmuj c na siebie ci ar rz dzenia.  mier  Symeona w 927 r. pozwoli a na
pokojowe u enie stosunków z Bu gari  i ponowne zwrócenie si  przeciw islamowi, który
reprczentowa  w Syrii niezale ny ju  od kalifatu emirat Hamdanidów ze stolic  w Aleppo.
Dzia aj cy na tym froncie wybitny wódz bizantyjski, Ormianin Jan Gurgen (Kurkuas), zdoby
Meliten  (927), a potem Edess  (944), w czaj c do posiad ci bizantyjskich obszerne tereny
Mczopotamii. Szczególnie zaci te walki toczy y si , gdy w adz  w Aleppo obj  dzielny Seif e
Dauleh, maj cy przeciw sobie Bardasa i Phokasa i jego synów  Nikefora i Leona. Wodzowie
bizantyjscy krok za krokiem posuwali si  w g b Syrii, zagra aj c samej stolicy emiratu. Jeszcze
wi ksze sukcesy osi gn li na innym terenie: w 961 r. Nikefor Phokas zdoby  po zaci tej walce
stolic  Krety  Kandi  i zlikwidowa  panowanie piratów arabskich na tej wyspie.
W 963 r. zmarl cesarz Roman II, syn Konstantyna Porfrogenety, pozostawiaj c dwu ma oletnich
synów, Bazylego i Konstantyna. Moment ten wykorzysta  Nikefor Phokas; id c w  lady
Lakapenosa, zwyci ski i popularny wódz narzuci  si  na opiekuna i wspó regenta ma oletnich
cesarzy, po lubi  te  ich matk   pi kn , ale przewrotn  Teofano. Jego intronizacja by a wst pem do
dalszych zwyci skich wypraw przeciw Arabom: w 964 r. odzyskano Cypr, w rok pó niej miasta
Cylicji  Tars i Mopsweti , w 969 r.  Antiochi ; sama stolica emiratu Hamdanidów, Aleppo, uzna a
zwierzchni  w adz  Bizancjum.
Pe ne sukcesów panowanie Nikefora II Phokasa sko czy o si  tragicznie; jego  ona Teofano
uknu a zdradziecki spisek, w wyniku którego Nikefor zosta  zamordowany (969), by na tronie móg
zasi  inny zdolny wódz, faworyt cesarzowej, Jan Tzimiskes  Ormianin z rodu Gurgenów.
Oburzenie spo ecze stwa Konstantynopola zbrodni  dokonan  na rycerskim cesarzu by o tak
wielkie,  e Tzimiskes wypar  si  udzia u w zamachu i zosta  koronowany dopiero po wygnaniu
Teofano i straceniu bezpo rednich morderców Nikefora. Nowy cesarz, który g ówne swe sukcesy
osi gn  na Pó wyspie Ba ka skim, kontynuowa  z rozmachem równie  ofensyw  w Azji:
podporz dkowa  sobie emira Damaszku; jego konne oddzia y dociera y pod Bagdad, a sam Jan
Tzimiskes wed ug jednego ze  róde  dotar  a  do  wi tych miast Galilei. Niew tpliwie d  on do
odzyskania Ziemi  wi tej; w tym celu nale o opanowa  naprzód warowne miasta Fenicji. Cesarz
zdoby  Bejrut (975), ale cofn  si  spod Tripolis. Wkrótce potem zmar  (976) i wraz z jego  mierci
zako czyla si  ofensywa bizantyjska w Syrii, nie podj ta przez nast pców. Na miejsce drobnych
emiratów stan  tam teraz przeciw cesarstwu pot ny kalifat egipski Fatymidów, który rozci gn
swe panowanie na Syri  i Palestyn  (por. I, 48).
Dalsze sukcesy odnios o natomiast Biazancjum na Pó wyspie Ba ka skim. Ju  Bazyli I odzyska
panowanie nad znaczn  cz ci  ziem greckich opanowanych przez S owian, a tak e narzuci  swe
zwierzchnictwo  upanom Serbii i ksi tom Chorwacji. Ale zwyci ski pochód cesarstwa
bu garskiego za czasów Symeona zniweczy  te osi gni cia; za sukces uznano uk ad pokojowy, jaki
Roman Lakapenos zawar  z nast pc  Symeona, Piotrem, mimo i  zobowi zywa  on Bizancjum do

acenia trybutu Bu garom. Wkrótce jednak sytuacja si  zmieni a; tarcia wewn trzne tak dalece
os abi y pa stwo cara Piotra,  e w roku 966 Nikefor II wypowiedzia  ten uk ad i wszed  w
porozumienie z awanturniczym ksi ciem ruskim  wi tos awem w celu wspólnego ataku na
Bu gari . W rok pó niej  wi tos aw opanowa  stolic  Bu garii Pres aw, a car Piotr zwróci  si  do
Phokasa z pro o protektorat. Jednocze nie wzachodniej cz ci pa stwa, obejmuj cej w zasadzie
dawn  Macedoni , wybuch o powstanie miejscowych bojarów, które doprowadzi o do oderwania
si  tych terenów i powstania pa stwa zachodniobu garskiego.
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Usadowienie si  Rusinów nad dolnym Dunajem by o jednak dla Bizancjum gro ne, tote  Jan
Tzimiskes zdecydowa  si  wyst pi  przeciw  wi tos awowi. W bitwie pod Pres awiem (972)

adca ruski zosta  pobity, a po zmuszeniu do abdykacji cara Borysa II ca y teren wschodniej
Bu garii wcielono do cesarstwa, obsadzaj c liczne miasta ludno ci  greck , sprowadzon  z g bi
pa stwa. Mi dzy innymi osiedlono tam wówczas usuni tych z pogranicza arabskiego paulikian
wyznawców dualizmu manichejskiego w jego chrze cija skiej szacie, wyst puj cych przeciwko
bogactwom i zepsuciu oficjalnego ko cio a. Pot pieni jako heretycy i wygnani ze swej pierwotnej
ojczyzny, paulikianie szerzyli swe pogl dy w ród Bu garów i wywarli wp yw na powstanie
bogomilizmu (por. I, 72). Nowe pa stwo zachodniobu garskie pod ber em cara Samuela skutecznie
przeciwstawia o si  armiom bizantyjskirn, podejmuj c liczne zwyci skie wyprawy w g b Grecji.
Likwidacj  tego pa stwa postawi  sobie jako zadanie cesarz Bazyli II, syn Romana II, d ugo
odsuwany od w adzy przez narzucaj cych si  na wspó regentów przedstawicieli armii.
Rozprawiwszy si  w trudnej i wyczerpuj cej wojnie domowej z dwoma kandydatami na nast pców
Nikefora Phokasa i Jana Tzimiskesa, rozpocz i d ug  wojn  z pa stwem Samuela, toczon  ze
zmiennym szcz ciem, dopóki nie uda o mu si  zada  Bu garom straszliwej kl ski w w wozie
Strumy pod Bie asic  (1014). Otoczona armia bu garska zosta a zniszczona, a 15 tys. je ców

lepiono na rozkaz Bazylego II, który zyska  sobie przydomek "Bu garobójcy" (Bulgaroktonos).
Armia  lepców zosta a odes ana Samuelowi, który na jej widok pad  ra ony apopleksj . Po jego
mierci w ci gu kilku lat uda o si  Bazylemu opanowa  ca e jego pa stwo: ostatni car, Jan

adys aw, poleg  w 1018 r. pod murami Dyrrachion (Durazzo, dzi  Durres).  upy z wojen
bu garskich z  Bazyli uroczy cie w ate skim Partenonie  wówczas  wi tyni Bogarodzicy.
W rezultacie zwyci stw okrutnego Bu garobójcy równie  Serbia wróci a pod panowanie
bizantyjskie: za oga bizantyjska obsadzi a Belgrad, a Dunaj znowu sta  si  pó nocn  granic
Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Król Chorwacji Krzesimir III uzna  si  lennikiem Bazylego;
przej ciowo zwierzchnictwo Bizancjum uznali tak e królowie Gruzji oraz kaganowie pa stwa
Chazarów nad doln  Wo . Jednocze nie chrzest Rusi i ma stwo W odzimierza Wielkiego z
siostr  Bazylego, Ann , pog bia o wp ywy bizantyjskie w olbrzymim pa stwie Rurykowiczów.
Równie  w Italii nasili y si  w tym czasie polityczne wp ywy Bizancjum. Za Bazylego wschodnie
cesarstwo osi gn o najdalszy zasi ggranic na pó nocy; na wschodzie mia o si jeszcze rozszerzy
w 1045 r. dzi ki wcieleniu królestwa Armenii.
W okresie dynastii macedo skiej ca y czas toczy a si  walka mi dzy monarchi  i popieraj cym j
cywilnym aparatem urz dniczym a coraz pot niejszym wielkim mo now adztwem feudalnym,
podporz dkowuj cym sobie armi , zwi zanym szczególnie z terenami ma oazjatyckimi
(przedstawicielami tych kr gów by a mi dzy innymi rodzina Phokasów). Roman i Lakapenos
usi owa  edyktem z 922 r. powstrzyma  zagarnianie gruntów ch opskich przez mo nych;
despotyczny Bazyli II w 996 r: nakaza  konfiskat  wszystkich ziem bezprawnie zaj tych przez
wielk  w asno  i zwrot jej ch opom, a jednocze nie ob  specjalnym podatkiem wielk

asno , tak e dobra ko cielne. Reformy tejednak zosta y cofni te wkrótce pojego  mierci. W
1028 r. na bracie Bazylego, Konstantynie VIII wygas a w linii m skiej dynastia macedo ska. Tron
opanowywali kolejno faworyci jego córek, Zoe i Teodory, a w trakcie walk mi dzy nimi narasta
nie ad wewn trzny i zacz y si  niepowodzenia na granicach.

44. Rozkwit kultury bizantyjskiej. "Renesans macedo ski"

Okres dynastii macedo skiej  to czasy wspania ego rozwoju kultury bizantyjskiej nawi zuj cej do
tradycji klasycznych i z tego wzgl du okre lanych niekiedy jako "renesans macedo ski". Pocz tki
tego ruchu wi za y si  z likwidacj  obrazoburstwa i z nowym rozwojem sztuki ko cielnej,
nawi zuj cej do twórczo ci V i VI w. Opozycja przeciw dziedzictwu po okresie obrazoburstwa w
dziedzinie religii i kultury rozci gn la si  na prawodawstwo. Barbarzy ska Ehologa Leona III (por.
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I, 29) razi a mi ników rzymskich tradycji cesarstwa. Wyrazicielem tych tendencji by  Bazyli I,
który zast pi  Eholog  nowym zbiorem najwa niejszych zasad prawa (Proclzeiros, 8i6)
stanowi cym praktyczny wyci g z Kodehsic  lustyniana. Prace kodyfikacyjne kontynuowa  uczony
syn Bazylego, Leon VI, nosz cy przydomek Filozofa, który w 60 tomach tzw. Basililzonir zebra
obowi zuj ce i zaktualizowane zasady prawa rzymskiego wraz z ich rozwini ciem w okresie
pojustynia skim. W praktyce jednak kodeks Leona VI nie wyparl z u ycia Ehologi. Analogiczn
prac  kodyfikacyjn  w prawie ko cielnym przeprowadzi  Focjusz (Nornolanon, 883).
Focjusz (zm. 891) by  równie  centraln  postaci  ruchu literackiego tych czasów; mi nik
literatury klasycznej, niestrudzenie poszukiwa  zaginionych i zapomnianych dzie , notuj c ich
streszczenia i w asne uwagi w swych dziennikach lektur i w licznych pracach encyklopedycznych.
Umi owanie literatury klasycznej zaszczepi  Focjusz licznym uczniom, w ród którycti znalaz  si  i
cesarz Leon VI, sam równie  chwytaj cy za pióro. Syn Leona, Konstantyn VII Porfirogeneta (zm.
959), bibliofil i encyklopedysta, cho  niezbyt twórczy umys , napisa  wiele prac kompilacyjnych z
zakresu historii, geografii, polityki. Zami owania encyklopedyczne s  zreszt  charakterystyczne dla
uczonych bizantyjskich tego okresu.  Wystarcza a im wiedza zaczerpni ta z ksi ek, zestawiana
czasem mechanicznie i bezkrytycznie kompilowana; rzadko starali si  j  wzbogaci  w asnymi
obserwacjami. Ale w wieku X dzia  te  jeden z najwybitniejszych poetów bizantyjskiego
redniowiecza, Jan Kyriotes, a w kr gach rycerstwa walcz cego z islamem rodzi a si  anonimowa

epopeja o przygodach rycerza kresowego  Digenesa Akritasa.
Po przej ciowym os abieniu w drugiej po owie X w., kultura literacka o ywi a si  za czasów
Konstantyna IX 1\lonomacha, ostatniego z m ów cesarzowej Zoe. Czo ow  postaci  tego kr gu
by  historyk i filozof Micha  Psellos (zm.1078), którernu nieobce by y zreszt  zainteresowania
przyrodnicze.
Bazyli I, nawi zuj cy do tradycji Justynianaprawodawcy, w nie mniejszym stopniu na ladowa  go
jako budowniczy. W budownictwie pojawi  si  wówczas nowy styl, by  mo e zwi zany z
wp ywami ormia skimi, zrywaj cy ze sehematem bazyliki i akcentuj cy jedno  wn trza,
uwie czonego du  centraln  kopu , opart  o wieniec mniejszych kopu . Niestety,  adna ze

awnych budowli tego okresu nie zachowa a si  (poza ko cio em Bogarodzicy w Konstantynopolu
z XI w., dzi  meczet Kilisse D amil i trzeba  ledzi  ten styl w jego prowincjonalnych wariantach.
Do stylu bizantyjskiego zaliczy  nale y z pewno ci  wenecki ko ció w. Marka, powsta y w XI
w., nie wi e si  on jednak ze wspó czesnymi mu budowami bizantyjskimi (wzorem dla niego by
justynia ski ko ció w. Aposto ów w Konstantynopolu). Bizantyjskie s  równie  mozaiki
weneckiego ko cio a, w wi kszo ci dzie o greckich mistrzów. Styl bizantyjski przewa  te  w
budownictwie sakralnym po udniowych W och i Sycylii.
Po zwyci stwie kultu obrazów zacz  si  w Bizancjum nowy rozkwit malarstwa i mozaiki (przy

abym rozwoju rze by); nowe dzie a zast powa y zniszczone w okresie obrazoburstwa. Z czasów
Bazylego I i jego synów pochodz  m.in. zachowane mozaiki Hagii Sophii. W tym okresie
wytworzy  si  jed  nolity kanon ikonograficzny, wed ug którego ozdabiano ko cio y, z Chrystusem

adc  lPantokratorem) w kopule, Matk  Bosk  w apsydzie i  ci le wyznaczonymi miejscami dla
proroków, ojców ko cio a, scen biblijnych, portretów fundatorów. Tutaj znowu zabytków
zachowa o si  niewiele; w odtwarzaniu ca ci sztuki tej epoki pomaga lepiej zachowane
malarstwo miniaturowe. Jak ju  wspomniano, przez Wenecj  i po udniowe W ochy kultura
bizantyjska silnie oddzia ywa a na zachodni  Europ ; zdoby a sobie s owia skie ludy Ba kanów,
si gaj c a  po W gry; najwi kszejednak znaczenie mia o zdobycie przez ni  wp ywu na ludy
wschodnios owia skie, które w tym czasie zbudowa y w dorzeczu Dnie:tru pot ne pa stwo
staroruskie.
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45. Geneza pa stwa ruskiego

rodkiem tego pa stwa by y urodzajne ziemie nad Dniestrem, po one na pograniczu strefy
le nej i stepowej, od niepami tnych czasów u ytkowane rolniczo. Ju  w IV w. wyst powa y na
tych terenach zwi zki plemienne jednocz ce znaczniejsze obszary s owia skie (pa stwo Boza); w
pó niejszym okresie ziemie te obejmowa  zwi zek plemienny Polan ze stolic  w Kijowie nad
Dniestreni. Skrzy owanie szlaku stepowego wiod cego z Azji do  rodkowej Europy z drog
dnieprow  g ówn  arteri  komunikacyjn  wschodniej S owia szczyzny sprawi o,  e znaczenie
Kijowa wcze nie wyros o ponad skal  grodu plemiennego, gdy  sta  si  on targowiskiem i punktem
prze adunkowym towarów. Polanie, tocz cy walki z s siednimi plemionami strefy le nej
Drewlanami i Siewierzanami, nara eni byli równie  na najazdy ludów stepowych, a w VIII w.
dostali si  pod zwierzchnictwo Chazarów, którzy za yli pot ny kaganat ze stolic  w Itilu u
uj cia Wo gi.
Nad górnym Dnieprem mieszka o inne pot ne plemi  wschodnios owia skie Krywicze. S owianie
opanowali te  przed enie drogi dnieprowej na pó noc, osiadaj c nad rzek owat' i nad jcziorem
Ilme , gdzie za yli gród, b cy zarazem o rodkiem handlowym, zwany Nowogrodem. Ta
najbardziej na pó noc wysuni ta grupa S owian (nie maj ca odr bnej nazwy plemiennej  nazywano

 po prostu S owianami) poprzez rzek  W ochów, jczioro  adog  i New  utrzymywa a kontakty
handlowe z Ba tykiem, a tak e rozwija a ekspansj  na tereny s siednich plemion f skich,
narzucaj c im danin . W IX w. Nowogród by  ju  o rodkiem silnego pa stwa plemiennego i
wa nym centrum handlu na nabieraj cym wówczas znaczenia szlaku l dowym,  cz cym Ba tyk z
Morzem Czarnym (por. I, 83).
Handel ten przyci ga  na ziemie naddnieprza skie Normanów szwedzkich, zwanych tu Waregami
(waring  kupiec). Waregowie, trudni cy si  zarówno handlem, jak i rozbojem, wzi li udzia  w
walkach mi dzyplemiennych S owian Wschodnich, grupy ich, zorganizowane w sta e dru yny,
wynajmowa y si  na s  poszczególnych ksi t, niektóre nawet wst powa y na s
Bizancjum. Jedna z tych grup, pod wodz  Askolda, zdoby a oko o 850 r. w adz  w Kijowie, druga
na czele z Rurykiem, wesz a w s  Nowogrodu, przejmuj c tam (862) w adz  ksi .
Nast pca Ruryka, Oleg, opanowa  w 882 r. Kijów, jednocz c obydwa g ówne o rodki pó niejszego
pa stwa ruskiego.
Rola Normanów w pocz tkach pa stwowo ci ruskiej wywo a jedn  z najbardziej o ywionych
dyskusji w naukach historycznych, nadu ywan  cz sto w polemikach politycznopropagandowych.
Nie ulega dzi  w tpliwo ci,  e Waregowie nie byli twórcami ruskiej pa stwowo ci; byli
najemnymi wojownikami, którzy wykorzystali sytuacj  do zdobycia za zgod  cz ci przynajmniej
miejscowego spo ecze stwa stanowiska ksi t w kilku o rodkach plemiennych. Najwa niejsz
rol  odegrali potomkowie Ruryka, którzy za yli dynasti  panuj  na Rusi d ugie wieki.
Pocz tkowo Rurykowicze, jak i inni wodzowie norma scy, uwa ali swój pobyt na Rusi za
przej ciowy: celem ich by o opanowanie Konstantynopola (na który podejmowali nieudane napady
w latach 866, 907, 941, 944, 1043). Z czasem przyj li j zyk i obyczaje slowia skie (ju  wnuk
Ruryka nosi imi  s owia skie) i stali si  reprczentantami miejscowych grup rz dz cych,
mo now adców (bojarów) umacniaj cych swe panowanie nad wolnymi dotychczas ch opami, a
jednocze nie ci gn cych bogate zyski z handlu. Ju  Oleg, nie mog c opanowa  Konstantynopola,
wymóg  na cesarstwie korzystny traktat handlowy (911); podobny uk ad nast pi  po odparciu od
murów Bizancjum dwu najazdów jego nast pcy Igora (944). Podobnie jak dynastie, tak i
dru ynnicy warescy pozostaj c na miejscu  enili si  ze S owiankami i wsi kali w miejscowy
ywio ; wprawdzie a  po polow  XI w. ksi ta ruscy wynajmowali coraz to nowe dru yny

wikingów ze Skandynawii, nie odegra y onejednak wi kszej roli w osadnictwie.
Spornejest pochodzenie samej nazwy Rusi: podczas gdy cz  uczonych uwa aj  za przyniesion
przez zwyci sk  dru yn  waresk  (przy czym ich zdaniem termin ten pochodzi od fi skiego
okre lenia Szwedów Ruotsi)  inni nawi zuj c do nazwy rzeki Rosi i do faktu,  e Rusi  w
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ci lejszym sensie nazywano pó niej ziemi  Polan (a nie  aden z dalej na pó noc po onych
terenów)  sk onni s  widzie  w tej nazwie rodzime okre lenie, wywodz ce si  nawet, by  mo e, z
odleg ych czasów.

46. Czynniki jednocz ce i od rodkowe na Rusi Kijowskiej

Pa stwo ruskie, powsta e wzd  drogi dnieprowej, zacz o stopniowo rozci ga  swe panowanie na
dalsze plemiona wschodnios owia skie oraz na s siednie plemiona fi skie. Prób  zrzucenia
zwierzchnictwa Rurykowiczów, jak  podj li Drewlanie po zamordowaniu Igora (945) st umi a
bezwzgl dnie wdowa po ksi ciu, Olga, rz dz ca w imieniu ma oletniego syna  wi tos awa.

ywione kontakty handlowe z Bizancjum, a tak e z Bu gari , centrum s owia skiego
chrze cija stwa, powodowa y rozpowszechnienie si  nowej religii na Rusi; nie brak o jej
wyznawców w Kijowie, gdzie cieszyli si  tolerancj . Now  religi  popiera a ksi na Olga, która w
957 r., podczas wizyty w Konstantynopolu, sama przyj a chrzest  jako córka chrzestna
Konstantyna Porfirogenety. Nawi za a ona te  stosunki z dworem Ottona Wielkiego, sk d równie
sprowadzi a misjonarzy.
Syn Igora i Olgi   wi tos aw, jeden z najwi kszych zdobywców na tronie kijowskim, nie poszed  w
lady matki i opar  si  na zwolennikach poga stwa. W zwyci skim pochodzie (966/67) rozbi

pa stwo Chazarów, zniszczy  Itil i nad Morzem Azowskim za  warowny gród Tmutoraka ,
maj cy stanowi  punkt wypadowy na greckie kolonie na Krymie. W 967 r. powzi wi tos aw
zamiar opanowania Bu garii i rozpocz  zaci  walk  o jej tereny z Cesarstwem Bizantyjskim.
Pobity przez Jana Tzimiskesa, zgin  napadni ty w odwrocie przez koczowniczych Pieczyngów
(973).
Po krótkim okresie zamieszek w 980 r. tron kijowski opanowa  jeden z jego synów, W odzimierz
Wielki, który doko czy  budowy pa stwa staroruskiego. Na pó nocnym wschodzie narzuci  trybut
ludom fi skim a  po uj cie Oki, na zachodzie, zdobywszy Przemy l i Czerwie  (981), sta  si

siadem pa stw czeskiego i polskiego. Na po udniu wyprawi  si  na Krym i obleg  Chersoncz.
Pocz tkowo zwolennik poga stwa, usi owa  stworzy  wspólny kult dla wszystkich plemion
ruskich; pó niej zrozumiawszy,  e stara religia nie sprosta temu zadaniu, postanowi  przyj
chrze cija stwo (988). Jednocze nie otrzyma  za  on  Ann , siostr  cesarza Bazylego II. Z Ann
przyby o na Ru  wielu duchownych z kilkoma biskupami i metropolit  na czele. Duchowni greccy
przybyli zreszt  na teren od dawna przygotowany, gdzie chrze cija stwo szerzy o si  od IX w.;
dzi ki temu mogli stosunkowo szybko powo  do  ycia organizacj  ko cieln . Znaczn  rol  w
chrystianizacji Rusi odegrali duchowni bu garscy: oni przenie li do niej liturgi  s owia sk  i
pocz tki pi miennictwa s owia skiego, przyspieszaj c rozwój rodzimej literatury. Bezpo rednie
kontakty z g ównym o rodkiem kultury europejskiej  Konstantynopolem, a tak e liturgia,
pi miennictwo i szkolnictwo w rodzimym j zyku, spowodowa y  przy trwaj cym rozkwicie
gospodarczym Rusi   wietny rozwój miejscowej kultury, który uczyni  z Rusi najwy ej pod tym
wzgl dem stoj cy kraj s owia ski. Bogactwa Kijowa, jego architektura, rozmach jego  ycia
gospodarczego budzi y w pocz tkach XI w. podziw przybyszów z Zachodu.
Pa stwo Rurykowiczów by o zbyt rozleg e, by przy s abo ci powi za  gospodarczych i
politycznych mog o okaza  si  organizmem trwa ym. Najsilniejszym czynnikiem jednocz cym by
ko ció , zwarty i szybko uniczale niaj cy si  od patriarchatu pod os on  pot nych ksi t
kijowskich. Tendencje od rodkowe poszczególnych plemion usi owa  W odzimierz  agodzi ,
osadzaj c w ich g ównych grodach w asnych synów jako ksi t podleg ych Kijowowi. Rych o
jednak okaza o si ,  e ksi ta zwi zani z dynasti  staj  si  wyrazicielami lokalnej opozycji.
Najsilniejsza by a ona w Nowogrodzie, który rozwijaj c samodzielnie ekspansj  handlow .i
polityczn  na ogromnych terenach pó nocy i przenikaj c nad Ba tyk, niech tnie znosi
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zwierzchnictwo Kijowa. Tote  wkrótce po  mierci W odzimierza (1015), ksi  nowogrodzki
Jaros aw M dry zbuntowa  si  przeciw panuj cemu w Kijowie  wi tope kowi. Usun wszy go z
tronu, sam z kolei uleg  najazdowi Boles awa Chrobrego popieraj cego wygna ca (1018). Chrobry
wprowadzi wi tope ka do Kijowa, rych o jednak w wyniku konfliktu z pupilem porzuci  go i
wróci  do Polski, zagarniaj c tzw. Grody Czerwie skie; tymczasem Jaros aw, sprowadziwszy ze
Skandynawii now  dru yn  waresk , zaatakowa wi tope ka (popieranego przez Pieczyngów) i w
1019 r. ponownie go wyp dzi . Po d szych walkach z m odszym bratem M cis awem uda o si
Jaros awowi zjednoczy  w 1036 r. ca e pa stwo.
Ru  sta a si  za Jaros awa mocarstwem europejskim. O ksi niczki ruskie ubiegali si  nie tylko

siedni ksi ta polscy (Kazimierz Odnowiciel, Boles aw Szczodry itp.) i królowie skandynawscy
(np. norweski Harald Hardrade), ale nawet Henryk I francuski i cesarz Henryk IV. Pot dze
zewn trznej (która zaznaczy a si  m.in. w wyprawach na Ja wingów i w odebraniu Polsce Grodów
Czerwie skich, a tak e w rozci gni ciu zwierzchnictwa Rusi na plemiona esto skie i  otewskie)
towarzyszy  rozkwit wewn trzny, wyra aj cy si  w rozwoju licznych o rodków handlu i rzemios a
(poza Kijowem i Nowogrodem  Smole sk, Po ock, Czernihów, Perejas aw), w szerokim rozwoju
osadnictwa s owia skiego przenikaj cego na tereny obce etnicznie. Potrzeba spo eczna
spowodowa a powstanie pierwszej kodyfikacji prawa zwyczajowego (Nowogród 1016). Pomniki
architektury ko cielnej, pierwsze powsta e na Rusi utwory religijne i roczniiki  wiadcz  o bujnym
rozwoju kultury.

47. Rozbicie polityczne Rusi

Rozwój wi zów gospodarczych  cz cych lokalne o rodki w adzy (gdzie z kolei w adali synowie
Jaros awa) z podleg ymi im terenami sprzyja  rozwijaniu si  separatyzmów, które musia y po
mierci Jaros awa znale  wyraz w nowym, tym razem trwa ym rozbiciu politycznym. Jaros aw

usi owa  znale  wyj cie, ratowa  jedno  pa stwa, ustalaj c seniorat z w adz  zwierzchni  ksi cia
kijowskiego (w zasadzie najstarszego syna poprzedniego ksi cia) nad ksi tami dzielnicowymi.
Ale nied ugo po jego  mierci senior Izas aw musia  kilkakrotnie uchodzi  z Kijowa, wzywaj c
pomocy ksi cia polskiego Boles awa Szczodrego (1069), a nawet króla niemieckiego Henryka IV i
papie a Grzegorza VII (1075). Bogaty Kijów sta  si  przedmiotem rozgrywek mi dzy
Rurykowiczami, którzy coraz cz ciej zmieniali si  na jego tronie. Jeszcze raz na pocz tku XII w.
ksi  W odzimierz Monomach, wnuk po matce cesarza bizantyjskiego Konstantyna Monomacha,
panuj cy w Kijowie od 1113 r., przywróci  powag  ruskiego senioratu. W walce z Bu garami
nadwo skimi umocni  panowanie Rusi na terenach nad Ok , Kla , Moskw  i górn  Wo ,
na tzw. Zalesiu, gdzie rozwijaj ce si  bujnie osadnictwo da o pocz tek nowemu o rodkowi  ycia
gospodarczego i politycznego, z g ównymi punktami w Rostowie, Suzdalu i Riazaniu. Po  mierci
Monomacha, w 1125 r. zapanowa o jednak ca kowite rozprz enie i ka da z wi kszych i
mniejszych dzielnic prowadzi a w asne  ycie polityczne. Anarchi  pog bia y sta e najazdy
Po owców, którzy zast pili Pieczyngów na stepach czarnomorskich.
Pod wzgl dem ko cielnym cieszy a si  Ru  faktyczn  samodzielno ci , nie zajmuj c oficjalnego
stanowiska wobec sporów Rzymu z Konstantynopolem i utrzymuj c kontakty z obydwoma

rodkami. Dopiero w po owie XII w., pod wp ywem agitacji anty aci skiej stosunki Rusi z
ko cio em zachodnim uleg y zahamowaniu, a wi zy z Bizancjum umocniono. Czo ow  rol  w tej
wiadomej opozycji anty aci skiej odegra  Klasztor Pieczerski w Kijowie  najwybitniejszy o rodek
ycia zakonnego na Rusi. Mimo szerzenia si  chrze cija stwa, wzrostu liczby duchowie stwa i

klasztorów, na pó nocy Rusi d ugo utrzymywa o si  poga stwo, b  w czystej postaci, b  w
formie po czenia elementów chrze cija skich z poga skimi (dwojewierie).
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Z upadkiem w adzy ksi cej decyduj ce znaczenie w pa stwie osi gn o mo now adztwo
wieckie (bojarzy) opieraj ce sw  pot  na wielkiej w asno ci ziemskiej podobnie jak

wspó dzia aj ca z t  grup  hierarchia ko cielna. Ale w du ych o rodkach miejskich, jak Kijów,
Nowogród itp. powa  rol , nawet w kwestii obsadzania tronu ksi cego, odgrywa  wiec, tj.
ogólne zgromadzenie wolnej ludno ci, na którym wprawdzie przewodzili zwykle bojarzy, ale
cz sto zabiera y g os elementy radykalne, wyst puj ce w interesie rzemie lników i kupców. W ten
sposób w XII w. dochodzi o w miastach do krwawych rozruchów o charakterze antybojarskim (np.
w Kijowie, 1068 i 1113).
Po  mierci Wlodzimierza Monomacha tron kijowski sta  si  przedmiotem walki w adców innych
terytoriów feudalnych, opieraj cych si  na si ach i  rodkach w asnych ksi stw; w zwi zku z tym
Kijów, mimo honorowego stanowiska w ród ksi stw ruskich, utraci  swe znaczenie na rzecz
nowych tworów politycznych, odpowiadaj cych w zasadzie dawnym terytoriom plemiennym
(Czernihów, Smole sk, P ock, Halicz, Rostow, Suzdal, Nowogród i inne). Wyrazem politycznego
upadku Kijowa by o jego spalenie przez ksi cia suzdalskiego Andrzeja Bogolubskiego w 1169 r.

48. G ówne o rodki polityczne i kulturalne Rusi dzielnicowej

ród ksi stw dzielnicowych wysun y si  dwa terytoria, le ce na kra cach ówczesnych ziem
ruskich. Jednym z nich by o ksi stwo halickie, za one z ko cem XI w. przez Ro cis awiczów
(potomków Ro cis awa, wnuka Jaros awa M drego); rozkwit tego pa stwa przypad  na panowanie
ksi cia Jaros awa O miomys a (115287), który rozszerzy  swe panowanie na tereny czarnomorskie

 po uj cie Dunaju. Po wyga ni ciu Ro cis awiczów ( 1199) Halicz sta  si  przedmiotem
rozgrywek mi dzy ró nymi ksi tami ruskimi oraz si gaj cymi po panowanie nad tym terenem
Polakami i W grami. W toku d ugich walk tron halicki opanowa  Roman M cis awic, jeden z
ksi t wo skich, który jednak zgin  w wojnie z ksi tami polskimi (pod Zawichostem, 1205).
Po jego  mierci W grzy i Polacy wprowadzili na tron halicki królewicza w gierskiego Kolomana
jako króla Halicza (rex Galiciae).  Ostatecznie jednak panowanie na rozleg ych terenach od
Podlasia po Bukowin  obj  syn Romana Daniel, za którego czasów Ru  Halicka (po czona z
Wo yniem, gdzie w ada  brat Daniela) osi gn a najwi ksz  pot  Mimo spustosze , wywo anych
przez najazd tatarski (1240), Daniel potrafi  nie tylko zachowa , ale i umocni  swe znaczenie
polityczne, nawi zuj c stosunki z papiestwem i przyjmuj c w 1254 r. w swej stolicy Drohiczynie
koron  z r k legatów papieskich.
Inny o rodek polityczny o wielkiej przysz ci rozwin  si  na Zalesiu, doko a grodów Rostowa,
Suzdalu i Wlodzimierza nad Kla . Na tym terytorium szybko rozwijaj cym si  i
kolonizowanym przez przybyszów z po udniowego zachodu, silny organizm polityczny za  syn
Monomacha, Jerzy Do goruki (zm.1157). W oparciu o bogate zaplecze rolnicze, na którym
wyrasta y nowe fortuny bojarskie, szybko rozwija y si  nowe miasta; obok wymienionych
wspomniana po raz piczwszy w 1147 r. Moskwa. Mimo i  pot ga Jerzego Do gorukiego wyros a
na Zalesiu, celem jego pozostalo opanowanie Kijowa  co mu si  ostatecznie uda o pod koniec
ycia. Jego syn natomiast, Andrzej Bogolubski (115774), uwa  Zalesie za g ówny o rodek swego

pa stwa, które usi owa  rozszerzy , podporz dkowuj c s siednie dzielnice i przybieraj c tytu
wielkiego ksi cia. W 1169 r. zniszczy  Kijów, eliminuj c star  stolic  z walki o hegemoni ; w tym
roku oblegI Wielki Nowogród, ale zosta  odparty. Jednak e na Zalesiu ostatecznie tak e
zwyci y tendencje od rodkowe, reprczentowane przez tamtejsze bojarstwo, które doprowadzi o
do zamordowania Andrzeja Bogolubskiego.
Mimo to brat Andrzeja, Wsiewo od "Du e Gniazdo" (11671212), potrafi  jeszcze utrzyma
jedno  pa stwa, dopiero po jego  mierci Zalesie uleg o rozbiciu na szereg drobniejszych ksi stw,

ród których ju  tylko formalny prymat nale  do W odzimierza nad Kla .
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Mimo rozbicia dzielnicowego Rusi rozwija o si  nadal  ycie gospodarcze i kulturalne. Z upadkiem
mi dzynarodowego znaczenia drogi dnieprowej w XI w. Ru  przesta a by  terenem handlu
tranzytowego z pó nocy na po udnie i odwrotnie  zacz a eksportowa  liczne towary na Zachód
(przez Nowogród  g ównie futra, skóry, wosk, przez Halicz  skóry, sól, wyroby rzemie lnicze) oraz
po redniczy  w handlu ze Wschodem azjatyckim. Coraz wi ksz  rol  w rozwoju rzemios a i
handlu odgrywa y rosn ce rynki miejscowe.
Na kszta towanie si  kultury ruskiej w tym okresie decyduj cy wp yw mia o chrze cija stwo,
przyj te tu w szacie bizantyjskiej. Ju  w XIXII w. powsta y w miastach Rusi (Kijów, Nowogród,

odzimierz nad Kla  itp.) wspania e katedry, wzorowane na budowlach bizantyjskich epoki
dynastii macedo skiej, ale z czasem wykazuj ce równie  odr bne cechy. Zachowa  si  cz ciowo
ich wystrój wewn trzny: mozaiki i malowid a  cienne tego okresu wykazuj  wysoki poziom
artystyczny. W braku wi kszej liczby zabytków tego typu z terenu Bizancjum  rzucaj  one równie
wiat o na ca  bizantyjskiego kr gu cywilizacyjnego. Obok bizantyjskich widoczne s ,

zw aszcza w malarstwie ruskim, wp ywy Gruzji, stoj cej wówczas u progu swego rozkwitu
kulturalnego i politycznego. Na terenie Rusi Halickiej zaznaczy y si  równie  wp ywy zachodnie,
zw aszcza architektury roma skiej (Halicz).
Z twórczo ci literackiej na pierwszym miejscu nale y wymieni  Powie  lat dorocznych  zwód
rocznikarski, powsta y w ci gu XI w. i ostatecznie zredagowany na pocz tku XII w., przepojony
ideologi  ko cieln , ale i ogólnoruskim patriotyzmem, kontynuowany nast pnie w licznych

rodkach Rusi. Poza bogat  literatur  teologiczn  i hagiograficzn  nale y wymieni  krótk
autobiografi  i testament polityczny ksi cia W odzimierza Monomacha oraz opis podró y mnicha
Daniela do Ziemi  witej, obydwa z pocz tku XII w. Ten bujny rozkwit kulturalny Rusi mia  ulec
za aman u w rezultacie najazdów mongolskich XIII stulecia.

NOWA EPOKA MIGRACJI: KRUCJATY  RÓDZIEMNOMORSKIE

49. Geneza krucjat

Od ko ca XI do ko ca XIII w. wschodnia cz  basenu Morza  ródziemnego by a widowni  nowej
fali d ugotrwa ych wojen, toczonych pod has ami religijnymi  tym razem pod znakiem krzy a (st d
krucjaty) przeciw islamowi. Religijne has a, w szczególny sposób zabarwiaj ce legend  histori
tych wydarze , przez d ugi czas przyczynia y si  do ukrycia w ciwego pod a i przyczyn "wojen
krzy owych". Z jednej strony s awione jako wyraz entuzjazmu religijnego i ofiarno ci wiernych
chrze cijan, walcz cych o odzyskanie utraconych przed wiekami sanktuariów chrze cija stwa, z
drugiej  wyszydzane jako objaw  redniowiecznego fanatyzmu i ciemnoty  wyprawy krzy owe by y

ugo przedmiotem nie ko cz cych si  polemik o charakterze cz sto dalekim od naukowego.
Dopiero badania nad histori  gospodarcz  i spo eczn , demografi  historyczn , badania
porównawcze nad podobnymi zjawiskami z innych epok i terenów pozwoli y spojrze  na te
wydarzenia w innych kategoriach.
Jak ju  widzieli my, wiek XI by  okresem bujnego rozwoju Europy Zachodniej w ró nych
dziedzinach, zw aszcza za  gospodarczej (por. II,11,12). Wzrost techniki rolnej i obszaru zasiewów
(rozszerzanego dzi ki niczwykle szerokiej akcji karczowania lasów i brania pod upraw  gruntów
opuszczonych lub dziewiczych), wzrost liczby ludno ci, rozwój rzemios a i handlu, powstawanie
miast, wszystko to stwarza o ferment, który rozsadza  dotychczasowe ramy spo ecze stwa
feudalnego. Ch opi szukali nowych ziem pod upraw  i lepszych warunków  ycia, cz sto po prostu
ucieczki od ucisku feudalnego; kupcy szukali zysków w nowych ga ziach handlu, d yli do
opanowania tych jego kierunków, które dotychczas zmonopolizowane by y przez obcych
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konkurentów. Liczni rycerze, ograniczani w swobodzie przez pot niej ce monarchie, zwalczaj ce
anarchi  i "wojny pzywatne", w miar  rozradzania si  rodzin  yj cy coraz n dzniej z topniej cej
renty ch opskiej; duchowni niskiego pochodzenia, nie mog cy dopcha  si  do udzia u w zyskach z
dóbr ko cielnych opanowanych przez przedstawicieli mo nych rodów  to równie  elementy
sk onne do porzucenia dotychczasowych siedzib i trybu  ycia, by szuka  lepszego losu. W wyniku
przemian gospodarczych XI w. wzros a ruchliwo  jednostek spo ecznych; zarówno rycerze i
duchowni, dzia aj cy cz sto daleko od swych stron rodzinnych, jak i ch opi, bior cy pod uwag
nowe tereny, nie mówi c o jeszcze bardziej ruchliwej ludno ci miejskiej, nie tkwili jui bez reszty w
ciasnych spo eczno ciach lokalnych, cz sto zmieniali miejsce pobytu, nie l kali si  dalekich

drówek ani odmiennych warunków  ycia.
Ferment spo eczny, jak wiemy, nie omin  ko cio a i  ycia religijnego. Walka, toczona przez
zwolenników reformy ko cio a z zepsuciem duchowie stwa, wysoki autorytet moralny, jaki
posiada o wielu przedstawicieli tego ruchu dzi ki przyk adnemu  yciu i bezkompromisowej walce
z nadu yciami, powodowa y zmian  pozycji spo ecznej duchowie stwa, a zarazem sprzyja y
pogi bianiu i popularyzacji ideologii chrze cija skiej w szerokich masach. Szczególne stanowisko
przypad o papiestwu, które w walce z uniwersalizmem cesarskim popierane przez kraje roma skie,
Polsk  i W gry, odzyska o autorytet moralny i zdoby o coraz powszechniej uznawane duchowne
przywództwo  wiata chrze cija skiego.
W takich to warunkach wzmo one uczucia religijne szerokieh kr gów spo ecznych zachodniej
Europy mia y by  wykorzystane do ekspansji  wie o wykrystalizowanej wspólnoty
zachodnioeuropejskiej na tereny obcych kr gów cywilizacyjnych. "Wojna  wi ta" przez d szy
czas (mimo podejmowania prób agitacji ideologicznej w tym kierunku, np. przez cesarza
Herakliusza) stanowi a poj cie obce chrze cija stwu. Przyj o je najpierw ko cielne i
mo now adcze  rodowisko bizantyjskie, które od IX w. z powodzeniem zastosowa o has a walki o
wiar  w starciach z emiratami arabskimi w Syrii i Mczopotamii (por. II, 43). Z drugiej strony
ideologia walki za wiar  z wrogami chrze cija stwa rozwija a si  w królestwach pó nocnej
Hiszpanii (por. II, 84), które od VIII w. stale toczy y wojn  ze  wiatem arabskim, pocz tkowo o

asne istnienie, a kiedy po rozpadzie hiszpa skiego kalifatu Omajjadów (1031) rnzpocz y si
ród muzu manów konflikty wewn trzne tak e o odebranie "niewiernym" okupowanych cz ci

pó wyspu.
Ide  wojny z niewiernymi zainteresowa  si  Hildebrand, rozumiej c, jak dalece wzmocni oby
autorytet papiestwa kierowanie tak  wojn . Pod jego zapewne wp ywem papie  Aleksander II
og osi  w 1063 r. apel do wszystkich narodów chrze cija skich, wzywaj c wiernych, by nie li
Hiszpanom pomoc w walce z wrogami chrze cija stwa. Ziemie, wyzwalane spod ich panowania,
uznane zosta y za w asno  papiestwa, które mia o prawo nada  je w lenno zwyci zcom. Grzegorz
VII pierwszy snu  plany kierowanej przez papiestwo wyprawy krzy owej do Ziemi  wi tej.
W zwi zku z ideologi  wojny z niewiernymi innego charakteru nabra  stosunek ko cio a do
rycerstwa. Przedstawiciele klasy spo ecznej, przeznaczonej do koniecznego z punktu widzenia
ko cio a, ale ma o chwalebnego zadania obrony porz dku spo ecznego na zewn trz i wewn trz, do
tylekro  pot pianego przez licznych my licieli chrze cija skich przelewu krwi, stali si  teraz
ofiarnymi bojownikami bo yzni, spiesz cymi odda ycie za wiar , w walce z wrogami Chrystusa.
Ta zmiana stosunku ko cio a do zawodu rycerza uwidoczni a si  w ceremoniach, u wi caj cych
ten zawód; do szerz cego si  w XI w. zwyczaju "pasowania na rycerza" do czy  si  ceremonia
ko cielny oraz przysi ga zobowi zuj ca rycerza do obrony s abszych, a przede wszystkim do walki
za wiar . Sam  instytucj  rycerstwa przyrównywano do sakramentu.
Na przyspieszenie ekspansji zachodniego chrze cija stwa przeciw "niewiernym" wp yn o
niebezpiecze stwo, jakie zagrozi o ze strony  wiata islamu chrze cija stwu bizantyjskiemu w
drugiej po owie XI w. oraz zast pienie na Bliskim Wschodzie tolerancyjnych w adców arabskich
przez dzikich i fanatycznych naje ców tureckich.
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50. Turcy Seld uccy

Koczownicze ludy tureckie Azji  rodkowej rozpocz y w X w. now  ekspansj  na kraje islamu.
Jedno z plemion tureckich, na którego czele stali naczelnicy zwani karachanami, opanowa o w X
w. pa stwo Samanidów (por. I, 48) i na jego gruzach za o pot ny su tanat z o rodkiem w
mi dzyrzeczu Amudarii i Syrdarii (obejmuj cy tak e ogromne obszary Turkiestanu), który
przetrwa  do XII w. W adcy su tanatu, tzw. Karachanidzi, byli muzu manami. W ich sferze
wp ywów znajdowa o si  inne plemi , nale ce do tureckiego ludu Oguzów, zwane od  yj cego w
X w. wodza Seld uka  Seld ukami lub Seld ukidami. Podpad szy w konflikt z Karachanidami,
Seld ucy przenie li si  na po udnie, do pa stwa Ghaznewidów i otrzymali od ich su tana Masuda
ziemie w okolicach Merwu; w zamian za to mieli su tanowi s  wojskowo. Seld ucy byli ju
wyznawcami islamu, a poszczególne ich grupy przenika y na zachód jako najemnicy ró nych

adców arabskich.
Wkrótce dosz o do konfliktu z su tanem Masudem; w walce z nim wnuk Seld uka, Togrulbek,
uzyska  poparcie miejscowych ch opów i mieszczan, uciskanych przez zach ann  administracj
su ta sk , i rozbiwszy wojska Masuda (1040) opanowa  Chorasan, po czym uderzy  na zachodni
cz  Iranu i Irak. Zlikwidowawszy tam po niszczycielskiej wojnie rz dy Bujidów, Togrulbek
opanowa  w 1055 r. Bagdad i od kalifa abbasydzkiego, któremu pozostawi  nominalne
zwierzchnictwo nad wyznawcami islamu, otrzyma  tytu  su tana, po czym rozpocz  opanowywa
emiraty na pograniczu arabskobizantyjskim. Nast pca Togrulbeka (zm. 1063), Alp Arslan, uderzy
na Cesarstwo Bizantyjskie, pogr one w walce ugrupowa , wyrywaj cych sobie purpur  cesarsk .
Cywilna biurokracja, staraj c si  zapobiec wzrostowi pot gi feudalnej arystokracji wojskowej,
uniemo liwia a skuteczn  akcj  zbrojn . W krótkim czasie Turcy opanowali Armeni , niedawno
przy czon  do cesarstwa. Ludno  ormia ska masowo ucieka a przed okrutnymi naje cami;

adze bizantyjskie osiedla y j  w Cylicji, gdzie niebawem powsta  zwarty ormia ski obszar
etniczny. W 1071 r. cesarz Roman IV Diogenes stawi  Alp Arslanowi czo o pod Mantzikiert,
poniós  jednak druzgoc  kl sk  i dosta  si  do niewoli.
Mimo rosn cej paniki zwalczaj ce si  w Bizancjum stronnictwa nie zawiesi y swych konfliktów; w
trakcie tych zamieszek prowincje bizantyjskie,jedna po drugiej, wpada y w r ce naje ców, którzy
urz dzali przera aj ce rzczie ludno ci chrze cija skiej. Pretendenci do tronu cesarskiego usi uj c
pozyska  pomoc Turków prze cigali si  w odst powaniu im terenów Azji Mniejszej  trzonu
cesarstwa. Tylko w Cylicji wódz ormia ski Ruben opar  si  Turkom i oko o 1080 r. za  tam
samodzielne pa stwo, zwane Ma  Armeni . Po zdobyciu Nicei Turcy stan li nad morzem
Marmara, zagra aj c Konstantynopolowi. Jednocze nie w Syrii zdobyli Antiochi  (1085), a
wcze niej ju  oko o 1070 r. w walce z Fatymidami opanowali Palestyn  wraz z Jerozolim ,
prowadz c tam  w przeciwie stwie do tolerancyjnych w adców arabskich  polityk  wrog
chrze cijanom, prze laduj c tamtejszych wyznawców Chrystusa i utrudniaj c pielgrzymom dost p
do miejsc kultu.
Rozp d ekspansji Seld uków zosta  zahamowany przez rozpad ich wielkiego pa stwa na kilka
su tanatów. Na zdobytych terenach bizantyjskich powsta  w 1077 r. su tanat zwany "rzymskim"
(Rum) ze stolic  w Nicei, pó niej w Ikonium; inne odr bne su tanaty powstawa y m.in. w Iraku,
Syrii (ze stolic  w Damaszku) i Kermanie (pohzdniowozachodni Iran). W r ku naczelników rodu,
tzw. Wielkich Seld uków, pozosta  tylko Chorasan i cz  Azji  rodkowej. U schy ku XI w. kalif
fatymidzki Mustali, wykorzystuj c rozbicie pa stwa Seld uków, opanowa  ponownie Palestyn  z
Jerozolim .
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51. Pierwsza wyprawa krzy owa

Mimo tego rozbicia sytuacja Bizancjum by a gro na; placówki Seld uków znajdowa y si  nieomal
naprzeciw "Nowego Rzymu". W dodatku trudno ci cesarstwa wykorzystali Normanowie z
po udniowych W och (Robert Guiscard), którzy nie tylko opanowali reszt  posiad ci
bizantyjskich w Italii (Bari,1071), ale podj li atak na Pó wysep Ba ka ski, opanowuj c Dyrrachion.
Przy pomocy Wenecjan naje cy z trudem zostali odparci. Z ci kiej sytuacji zdawa  sobie
spraw  cesarz Aleksy I z mo now adczego rodu Komnenów, który w 1081 r. obj  i niebawem na

ugi czas utrwali  w adz  swego rodu na tronie cesarskim. Ju  jego poprzednicy wysylali
rozpaczliwe apele do papie y i w adców Zachodu o pomoc przeciw wrogom krzy a. Ale sojusz
papie y z Normanami d ugo utrudnia  porozumienie. Dopiero Urban II nawi za  stosunki z
Aleksym i doszed  do wniosku,  e zorganizowanie krucjaty nie tylko pomo e Bizantyjczykom
odeprze  Turków, ale pozwoli przywróci  w adz  papiestwu nad ko cio em wschodnim. Co wi cej,
w poj ciu Urbana II g ównym celem krucjaty mia a by  nie pomoc dla cesarza Aleksego (takie
has o prawdopodobnie nie poruszy oby na Zachodzie zbyt wielu entuzjastów), ale odebranie Ziemi
wi tej z r k niewiernych. Kierownictwo takiej wyprawy, zw aszcza gdyby si  powiod a, da oby

papiestwu niczaprzeczalnie naczeln  pozycj  w  wiecie chrze cija skim, co w dobie zataxgu z
cesarstwem mia o szczególne znaczenie (por. II, 33).
Z planem swym wyst pi  Urban II na synodzie w Clermont w 1095 r. W wyg oszonym na jego
zako czenie przemówieniu papie , przedstawiaj c cierpienia chrze cijan w krajach Wschodu,
obelgi i krzywdy wyrz dzane przez Turków pielgrzymom i zniewa anie miejsc kultu, poruszy
serca i umys y s uchaczy, a jego wezwanie do odebrania "niewiernym" grobu Chrystusa wywo o
powszechny entuzjazm. Obecni z okrzykiem "Bóg tak chce" zacz li przypina  sobie krzy e z
czerwonego sukna, jako oznak  udzia u w krucjacie, wyznaczonej na lato 1096 r. Po zako czeniu
synodu rozwini to o ywion  dzia alno  propagandow , zach caj  rycerstwo do udzia u w
wyprawie nie tylko argumentami religijnymi: opisywano przede wszystkim legendarne bogactwa
Wschodu, które padn upem zwyci zców. Tote  na wypraw  zg aszali si  nie tylko rycerze, ale i
masy ch opów, uchodz cych przed panuj cym wówczas we Francji g odem. Pod przewodem
fanatycznego pustelnika Piotra z Amiens zebra y si  w pó nocnej Francji i Lotaryngii olbrzymie

umy plebejskich ochotników (kilkadziesi t tysi cy ludzi), które ruszy y na wschód, grabi c po
drodze i dopuszczaj c si  ekscesów: m.in. mordowania  ydów, mieszkaj cych w miastach
nadre skich. Id cy wzd  Dunaju w kierunku Bizancjum ch opscy krzy owcy dziesi tkowani byli
po drodze przez atakuj  ich we w asnej obronie miejscow  ludno . Resztki tylko dotar y do
Konstantynopola. Przeprawione po piesznie przez cesarza Aleksego do Azji zosta y natychmiast
rozbite przez Turków. Tymczasem zebra a si  krucjata rycerska, której formalnym wodzem
wyznaczy  papie  biskupa z Puy, Ademara de Monteil. Nie wzi  w niej udzia u  aden z
koronowanych w adców; uczestnicy w olbrzymiej wi kszo ci byli Francuzami. Sam Ademar stan
na czele Prowansalczyków, w ród których najwi kszy autozytet posiada  hrabia  zluzy, Rajmund z
Saint Gilles, i przez Dalmacj  skierowa  si  do Konstantynopola. Rycerstwo z francuskich krajów
cesarstwa, na czele ze znanym z prawo ci ksi ciem Dolnej Lotaryngii, Gotfrydem z Bouillon i jego
bratem Baldwinem, pod o drog  naddunajsk  przez W gry i Serbi . Normanowie z
po udniowyeh W och na czele z Boemundem ksi ciem Tarentu i jego siostrze cem Tankredem
przeprawili si  morzem do Grecji, podobnie przewicziono Normanów z Normandii (pod
dowództwem ksi cia Roberta Courte Heuse) oraz Flandryjczyków (z hrabi  Robeztem).
Ca a ta armia, licz ca wed ug oblicze  samego Urbana II 300 tys. ludzi,  ci ga a pod
Konstantynopol, budz c przera enie Bizantyjczyków, obawiaj cych si  jej ataku na stolic .
Szczególne obawy cesarza Aleksego budzi  udzia  w krucjacie Boemunda, który niedawno
napastowa  cesarstwo w najci szych dla niego chwilach. Pertraktuj c oddzielnie z
poszczególnymi armiami i gro c wstrzymaniem dostaw  ywno ci, zr czny cesarz doprowadzi  do

enia przez wodzów wyprawy ho du lennego i obietnicy,  e wszystkie ziemie bizantyjskie
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odzyskane na Turkach zostan  zwrócone cesarstwu. Rozpocz o si  przewo enie krzy owców do
Azji Mniejszej i z pocz tkiem maja 1097 r. stan li oni pod Nice , gdzie odnie li pe ny sukces.
Zaskoczeni turecey obro cy, nie mog cy si  doczeka  odsieczy od zaj tego walkami na wsehodzie
su tana (Kilid Arslana I), l kaj c si  "dzikich Frankó ', oddali miasto w r ce wojsk bizantyjskich,
co zreszt  spowodowa o nowe niesnaski mi dzy krzy owcami a Bizantyjczykami.
Spod Nicei krzy owcy ruszyli w kierunku p askowy u anatolijskiego; tam pod Doryleum 1 lipca
spotka y si  ich wojska i wys ane przez Kilid Arslana na odsiecz Nicei. W morderczej i bez adnej
walce krzy owcy odnie li zwyci stwo, okupione wielkimi stratami. Jeszcze wi cej ich kosztowa
jednak przemarsz przez bezwodne stepowe tereny p askowy u, gdzie choroby zniszczy y znaczn
cz  armii i konie. Ale panika w ród Turków nie pozwoli a im wykorzysta  tych trudno ci
chrze cijan; sama stolica su tanatu  Ikonium  wpad a w r ce krzy owców, a pod Herakle  rozbili
oni jeszcze jedn  armi  ikonijsk . Zwyci stwa te umo liwi y pó niej cesarzowi Aleksemu
odepchni cie Seld uków na lini  Synopa  Perge. Dotar szy do Cylicji, krzy owcy udzielili pomocy
pa stewku ma oarme skiemu w jego walce z Turkami; jeden z wodzów, Baldwin lotary ski, ruszy
na pomoc ormia skiemu w adcy Edessy nad Eufratem i po jego  mierci (1098) obj  tam po nim
rz dy, tworz c w ten sposób hrabstwo Edessy  pierwsze pa stwo  aci skie na Wschodzie.
Tymczasem topniej ca g ówna arznia krzy owców obleg a w pa dzierniku 1097 r. Antiochi ;
obl enie przeci ga o si  jednak w wyniku zatargów mi dzy wodzami i wyczerpania oblegaj cych.
Wskutek zatargu z  acinnikami posi kowy korpus cesarza Aleksego opu ci  armi  krzy owców.
Ostatecznie po  mierci wodza wyprawy Ademara de Monteil przewag  osi gn  Boemund z
Tarentu, który  przekupiwszy cz  obro ców miasta  opanowa  je w czerwcu 1098 r., a nast pnie
odpar  atak armii su tana Mossulu, przyby ej ze spóinion  odsiecz . Boemund umocni  si  w
Antiochii jako niczale ny ksi  i nie mia  ch ci na kontynuowanie wyprawy; na ladowali go
niektórzy inni krzy owcy.
Wreszcie w pocz tkach 1099 r. zaledwie 20 tys. krzy owców na czele z Rajmundem z Saint Gilles
ruszy o do Jerozolimy, opanowanej niedawno przez Fatymidów. Armia ta znowu znalaz a si  w
trudnej sytuacji; oblegaj c warowne miasto w ci kich warunkach palesty skiego lata, odci ta od
morza przez pas twierdz, pozostaj cych w r kach wroga. Uratowa a j  flota genue ska, która
wyl dowa a w daffie, dostarczaj c  ywno ci i drewna, potrzebnego do budowy maszyn
obl niczych. 15 lipca 1099 r. szturmem zdobyto Jerozolim , dokonuj c straszliwej masakry w ród
ludno ci miasta.

52. Królestwo Jerozolimskie

Wraz z opanowaniem Jerozolimy w ród krzy owców rozpocz y si  zatargi o w adz  w zdobytym
kraju. Dostojnicy ko cielni przeforsowali tcz  o w adzy papie a nad Ziemi wi ;
reprczentantem papie a mia  zosta aci ski patriarcha jerozolimski.  wieck  w adz  przyznano,
jako lennikowi papieia, Gotfrydowi z Bouillon, który odrzucaj c tytu  królewski nazwa  si
skromnie "obro  Grobu  wi tego" (aduocatus Sancti Sepulchri).

ywot pa stwa  aci skiego w Palestynie by by zapewne krótki, gdyby nie dzia alno  brata
Gotfryda, Baldwina, który po jego  mierci w roku 1100 przej  w adz  w Jerozolimie, ju  jako król
(nada  jednak formalnie zale ny od papie a). W ci gu kilkunastu lat panowania (do 1118) potrafi
odebra  z r k muzu manów twierdze nadmorskie i narzuci  zwierzchni  w adz  Królestwa innym
pa stewkom  aci skim: hrabstwu Trypolis (za onemu przez Rajmunda z Saint Gilles), ksi stwu
Antiochii i hrabstwu Edessy; do zwierzchnictwa nad Antiochi  i Edess  pretendowa  zreszt  cesarz
bizantyjski. Rywalizacja Fatymidów z Seld ukami umo liwia a zr cznej dyplomacji Baldwina I (i
jego nast pców) wygrywanie konfliktów mi dzy nimi dla rozszerzenia terytoriów Królestwa.
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Królestwo Jerozolimskie zosta o zorganizowane na zasadach klasycznego ustroju lennego, ze
skomplikowan  drabin  feudaln . Pot ga wielkich lenników Królestwa (Trypolis, Edessa,
Antiochia) przewy sza a jego w asn ; równie  drobniejsi baronowie prowadzili cz sto samodzieln
polityk . Król Amalryk (116374) próbowa  wprawdzie rozci gn  przysi  na wierno  królowi
tak e na wasali ni szego stopnia, jednak e próby te by y nietrwa e i za ama y si  po jego  mierci.
Pa stwa krzy owców ("Franków"  jak ich nazywali muzu manie w odró nieniu od "Rzymian", tj.
Bizantyjczyków) by y tworami kolonialnymi i utrzymywa y si  poprzez sta y dop yw nowych si
ludzkich z Zachodu, przede wszystkim z Francji. Poza wielkimi wyprawami maj cymi konkretne
cele militarne istnia  nieustanny przyp yw mniejszych grup rycerzypielgrzymów (m.in. wyprawa
ksi cia Henryka sandomierskiego, 1154), którzy wype niali  lub walki z niewiernymi bior c udzia
w jednej kampanii b  przez kilka lat przebywali w Palestynie. Wi kszo  z nich wraca a, cz
jednak, która potrafi a zapewni  sobie lepsze warunki egzystencji w nowym kraju, pozostawa a.
Przybyli rycerze otrzymywali wi ksze lub mniejsze lenna i  ei gali z kolei swych krewnych;
mieszczanie osiedlali si  jako kupcy w tutejszych miastach, ale cz sto równie  otrzymywali lenna
rycerskie. Poniewa  "szlachetne" pochodzenie odgrywa o tu mniejsz  rol  ni  w krajach
macierzystych, mo na si  domy la ,  e przybywaj cy do Syrii i Palestyny francuski element
plebejski móg atwiej uzyska  awans spo eczny. W miastach kierownicz  rol  odgrywali kupcy

oscy, zorganizowani w odr bne kolonie,  ci le podlegaj ce ojczystym miastom (Amalfi, Genui,
Wenecji, Pizie); powa ne znaczenie mieli tak e Prowansalczycy (Marsylia, Montpellier itp.). Nie
brak o jednak i kupców ze Wschodu: Syryjczyków ró nych wyzna , Greków, Ormian,  ydów;
element ten przewa  zdecydowanie w rzemio le.  lko szeregi rycerstwa pozosta y w zasadzie
zamkni te dla ludzi miejscowego pochodzenia, Co jeszcze bardziej akcentuje kolonialny charakter
ich dyskryminacji. Ch opi arabscy i syryjscy, obci eni na rzecz panów feudalnych wysokim
czynszem (1/41/3 zbiorów), byli w cz ci chrze cijanami, w cz ci muzu manami. Po pierwszych
prze ladowaniach wyznawców islamu, w wyniku których znaczna ich liczba opu ci a granice
Królestwa, "Frankowie" w wi kszym stopniu stosowali polityk  tolerancji, zw aszcza w stosunku
do ch opów, których nie by o kim zast pi . Mi dzy "Frankami" urodzonymi w Królestwie i
stosuj cymi si  do miejscowych zwyczajów a  wie ymi przybyszami z Zachodu, zach annymi i
fanatycznymi, powstawa y liczne konflikty, wprowadzaj ce dodatkowy zam t w  ycie Królestwa.

53. Zakony rycerskie

Sta e niebezpiecze stwo odwetu ze strony muzu manów, sta e zagro enie Jerozolimy,
spowodowa y konieczno  stworzenia si y militarnej, zawsze gotowej do walki i bardziej sprawnej
ni  pospolite ruszenie feudalne. W tym celu, ale tak e i dla uzyskania przewagi w stosunku do
wielkich wasali, królowie jerozolimscy ch tnie popierali powstaj ce zakony rycerskie i bogato je
wyposa ali. Zakony te wywodzi y si  z bractw powsta ych dla opieki nad bezpiecze stwem
pielgrzymów udaj cych si  do miejsc  wi tych.
Pierwsz  organizacj  tego typu stworzy  w 1118 r. rycerz szampa ski, Hugo z Payens. Król
Baldwin II ofiarowa  jej na rczydencj  teren dawnej  wi tyni (templum) Salomona; st d zacz to
nazywa  ich templariuszami. Ta pocz tkowo niewielka grupa rycerzy zacz a odgrywa
powa niejsz  rol  od czasu, gdy zainteresowa  si  ni  wielki propagator krucjat, Bernard z
Clairvaux (1128), który u  templariuszom regu , opart  na cysterskiej. Na wzór templariuszy
zosta o zreorganizowane inne, znacznie starsze bractwo, powsta e jeszcze pod rz dami
muzu ma skimi w Jerozolimie, opiekuj ce si  schroniskami i szpitalem dla pielgrzymów, pod
wezwaniem  w. Jana; oko o 1130 r. wy oni  si  z niego pod przewodnictwem Rajmunda z Puy
zakon rycerski zwany joannitami. W obydwu zakonach przewa  element francuski (u joannitów z
domieszk  w oskiego i hiszpa skiego). Po rozwini ciu si  i spopularyzowaniu idei zakonów

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


rycerskich powsta o wiele innych podobnych stowarzysze ; poza wymienionymi najwi ksze
znaczenie osi gn  za ony znacznie pó niej niemiecki zakon Panny Marii, znany u nas pod
nazw  Krzy aków. Powsta  on w roku 1191, w czasie trzeciej krucjaty, z dzia aj cego ju  dawniej
na terenie Jerozolimy niemieckiego bractwa szpitalnego.
Charakterystyczn , i now , cech  zakonów rycerskich by a rola, jak  odgrywali w nich bracia
wieccy, którzy prócz zwyk ych  lubów zakonnych sk adali  lub walki z niewiernymi. Spo ród

tych w nie braci, pochodz cych niemal wy cznie z rycerstwa (ich obowi zki w zakresie modlitw
i rozmy la  ascetycznych zosta y zredukowane do minimum), rekrutowa y si  w adze zakonne;
pozosta e grupy kap ani i bracia s ebni byli traktowani jako obs uga tamtej, zasadniczej grupy.
Powstanie zakonów rycerskich stanowi o dalszy element u wi cenia stanu rycerskiego i jego zaj ,
by o wyrazem poparcia przez ko ció  idei szerzenia wiary za pomoc  miecza.
Szybki rozwój zakonów rycerskich u atwia y z jednej strony szczodre nadania dóbr ziemskich
zarówno w Królestwie Jerozolimskim, jak i w krajach europejskich, z drugiej za   coraz pe niejsza
niczale no  zakonów. Nie podlega y one ani królowi, ani  adnej lokalnej w adzy duchownej,
zale ne by y bezpo rednio od papie a. Na czele zakonu sta  wybieralny, ale do ywotni wielki
mistrz, maj cy do pomocy kilku urz dników centralnych (wielki marsza ek, kanclerz, szafarz itd.);
poszczególne domy zakonne by y zarz dzane przez komandorów, czyli komturów ( ac.
commendator); z czasem, wskutek wielkiego wzrostu liczby domów zakonnych,  czono je w
prowincje zakonne na czele z mistrzami krajowymi lub wizytatorami. Rosn ca liczba, si a militarna
i bogactwo rycerzy zakonnych uczyni y z nich rych o pot  europejsk . Szczególne bogactwa
skupili templariusze. Z czasem (w XIII w.) stali si  oni bankierami, udzielaj cymi po yczek nawet
i monarchom, dzi ki czemu uzyskiwali nowe korzy ci finansowe  co zreszt ci ga o na nich
powszechn  nienawi . W Królestwie Jerozolimskim zwa nione ze sob  i prowadz ce w asn
polityk  zakony rycerskie sta y si  przyczyn  pog bienia rozk adu i os abienia pa stwa, którego
istnienie mia y podtrzymywa .

54. Druga krucjata. Upadek Jerozolimy

Rozbicie polityczne  wiata muzu ma skiego umo liwia o sukcesy pierwszych królów
jerozolimskich. Gro ba muzu ma ska pojawi a si , gdy emir Mossulu Imad edDin Zengi
zjednoczy  pod swym panowaniem kilka innych pa stewek, a w 1144 r. zdoby  hrabstwo Edessy.
Upadek Edessy u wiadomi  zachodniemu chrze cija stwu trudne po enie jego syryjskich kolonii
i sta  si  przyczyn  zorganizowania drugiej wyprawy krzy owej (114749). Organizatorem jej by
Bernard z Clairvaux, który z ogromnym sukcesem przeprowadzi  akcj  propagandow  we Francji i
Niemczech. Na czele krucjaty stan  król rzymski Konrad III oraz król francuski Ludwik VII;
aden z nich nie chcia  podporz dkowa  si  drugiemu, a ich rywalizacji towarzyszy y nadto intrygi

cesarza bizantyjskiego Manuela, poinformowanego o kr cych w ród Francuzów planach
opanowania Konstantynopola i lawiruj cego mi dzy krzy owcami a Turkami. Konrad III ruszy
drog  l dow , ale wkrótce po przybyciu do Azji poniós  kl sk  i w odwrocie do Nicei straci
wi kszo  wojska. Rozbita zosta a równie  inna grupa, która pod dowództwem biskupa Ottona z
Freising pod a wzd  wybrze a. Konrad przy czy  si  wtedy do Francuzów, ale poró niwszy
si  z Ludwikiem VII, a mo e wskutek choroby, zawróci  do Konstantynopola. Niewiele lepsze
wyniki mieli Francuzi, którzy równie  podzielili sw  armi  na dwie cz ci. Cz  maszeruj ca

dem zosta a zniszczona przez Turków, reszta  z samym królem  pop yn a do Syrii statkami. Po
wyl dowaniu wybuch y mi dzy ni  a miejscowymi "Frankami zaci te spory, które uniemo liwi y
wspó dzia anie. W rezultacie Ludwik VIII i jego rycerze wrócili rozczarowani do Europy nie
osi gn wszy niczego i pozostawiaj c Królestwo Jerozolimskie w asnemu losowi.
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A sytuacja chrze cijan na Bliskim Wschodzie zacz a si  znowu pogarsza . Cesarz Manuel
Komnenos, snuj cy fantastyczne plany odzyskania uniwersalnej w adzy nad chrze cija stwem, nie
umia  wykorzysta adnej akcji krzy owców do zadania ciosu Seld ukom z su tanatu Rum. Kiedy
rozpocz  samodzieln  wypraw  przeciw su tanowi Kilid  Arslanowi II, poniós  druzgoc  kl sk
w w wozach frygijskich pod Myriokephalon (1176) i straci  tam wi ksz  cz  armii. Kl ska ta
przynios a kres marze  o odzyskaniu Azji Mniejszej i spowodowa a przej cie Bizancjum do
defensywy.
Sytuacja Królestwa Jerozolimskiego zale a od uk adu si  s siednich pa stw muzu ma skich.
Os abiony wewn trznie i obawiaj cy si  agresji Seld uków fatymidzki Egipt by  naturalnym
sojusznikiem "Franków". Ale za panowania wojowniczego króla Amalryka zwyci a tendencja
do zbrojnego opanowania przez chrze cijan pogr onego w rozk adzie Egiptu. Kalif Adid,
przera ony niebezpiecze stwem ze strony chrze cijan, zwróci  si  o pomoc do su tana Mossulu
(1169), który przys  silne posi ki wojskowe. Dowódca tych wojsk Salahed Din (Saladyn)
niebawem przechwyci  ca  w adz  w swoje r ce, a w 1171 r. usun  z tronu kalifa Adida i sam
obj  tron su ta ski zapocz tkowuj c dynasti  Ajjubidów. W 1183 r. opanowa  Damaszek i Mossul,
otaczaj c ze wszystkich stron Królestwo Jerozolimskie.
W osobie Saladyna, niczwykle uzdolnionego wodza i organizatora, otrzymywali "Frankowie"
gro nego przeciwnika, któremu nie potrafili si  przeciwstawi . Przeciwnie, po  mierci Amalryka
(1174), w okresie ma oletno ci jego syna Baldwina IV narasta y zatargi mi dzy poszczególnymi
baronami i zakonami rycerskimi. Po doj ciu do pe noletno ci Baldwin IV, "król tr dowaty", stara
si  utrzyma  pokój z Saladynem, którego ten w adca, s awiony przez chrze cija skich kronikarzy
za sw  rycersko  i prawo  charakteru, lojalnie dotrzymywa . Ale prowokacje pogranicznych
baronów nieuchronnie sprowadzi y wojn . W bitwie pod Ain And ar w 1174 r. m ody król
niespodziewanie zada  kl sk  oddzia om muzu ma skim; wkrótce jednak uleg  trawi cej go
strasznej chorobie. Korona jerozolimska przesz a w ko cu w r ce m a jego siostry Sybilli,
nieudolnego Gwidona de Lusignan, który podj  nierówn  walk  z Saladynem: w bitwie pod Hittin
(1187) straci  ca  armi  i dosta  si  do niewoli. Ca e Królestwo Jerozolimskie wraz z sanktuariami
chrze cija stwa i portami wpad o w r ce muzu manów, tylko , Trypolis i Antiochia zdo y si
obroni .

55.Trzecia krucjata

Upadek Jerozolimy wywo  wstrz s w  wiecie chrze cija skim i doprowadzi  do trzeciej krucjaty
(118992). Najwi cej nadziei wi zano z dobrze zorganizowan  wypraw  niemieck , prowadzon
przez s dziwego cesarza Fryderyka Barbaross , który sprawnie przeprowadzi  swe oddzia y przez
obszary Azji Mniejszej, zwykle kryj ce mnóstwo zasadzek dla krzy owców, i zdoby  Ikonium.
Jednak e niedaleko ju  od celu wyprawy, w Cylicji, cesarz uton  podczas k pieli w rzece Salef
(1190). Wprowadzi o to dczorganizacj  do jego wojsk i k ótnie mi dzy wodzami, w rezultacie
których tylko cz  armii (z synem cesarza Fryderykiem ksi ciem szwabskim i Leopoldem V
ksi ciem austriackim) dotar a do Syrii.
Tymczasem pod Akkonem wyl dowa a przyby a drog  morsk  armia francuska pod dowództwem
króla Filipa Augusta. Trzeci uczestnik wyprawy, król angielski Ryszard Lwie Serce, p yn c
równie  morzem, wda  si  po drodze w liczne awantury: walczy  na Sycylii przeciw Hohenstaufom
w obronie pretendenta do tronu Tankreda, pó niej wyl dowa  na Cyprze i korzystaj c ze s abo ci
Bizancjum, opanowa  t  wysp , oddaj cj  niefortunnemu królowi jerozolimskiemu, Gwidonowi. W

ku Lusignanów Cypr mia  zosta  do 1474 r. Przybywszy wreszcie pod Akkon, doprowadzi
Ryszard
do kapitulacji twierdzy, ale pretensje butnego, cho  rycerskiego Ryszarda do kierowniczej roli w
dzia aniach wojennych wywo y zatargi z Filipem Augustem (który wkrótce po opanowaniu
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Akkonu opu ci  wypraw  i wróci  do kraju), a zw aszcza z Leopoldem austriackim (który zem ci
si  na Ryszardzie, schwytawszy go w drodze powrotnej z Palestyny).
W tych warunkach mimo kilku sukcesów Ryszarda dalsza kampania nie da a rezultatów, a wie ei o
knowaniach Filipa Augusta w posiad ciach króla angielskiego (por. II, 23) sk oni y tego
ostatniego do zako czenia wojny. Pokój z Saladynem (1192) zostawia  w r ku królów
jerozolimskich pas wybrze a od Tybru do Jaffy, a tolerancyjny su tan zabezpieczy  chrze cijanom
wolny dost p do miejsc kultu w Jerozolimie i innych miastach.
Osi gni te rezultaty nie zadowoli y opinii chrze cija skiej, tym bardziej  e po  mierei Saladyna
(1198) stosunki z jego nast pcami uleg y zaostrzeniu. Innocenty III, który w nie wzniós  pot
papiestwa na najwy szy poziom (por. II, 39), uwa  zorganizowanie krucjaty i odzyskanie Ziemi

wi tej za jedno ze swych g ównych zada . U ono plan skierowania wyprawy na Egipt, aby
ugodzi  w samo centrum pa stwa Ajjubidów. Zabrak o ju  jednak entuzjazmu pierwszych
krzy owców. Na wypraw  zg aszali si  raczej poszukiwacze  upów i zysków ni  przej ci
religijnym uniesieniem wierni. Wskutek tego czwarta kruejata (120205) stanowi a ca kowite
wynaturzenie idei krzy owców i sta a si  przyczyn  tragicznych powik , które w rezultacie
doprowadzi y nie tylko do upadku posiad ci  aci skich na Wschodzie, ale zdruzgota y prastare
Cesarstwo Wschodniorzymskie, wykopuj c przepa  mi dzy chrze cijanami i Wschodu i Zachodu
i otwieraj c Turkom drog  do Europy.

56. Czwarta krucjata. Cesarstwo  aci skie

Kl ska zadana Seld ukom przez pierwsz  krucjat  odwróci a niebezpiecze stwo, gro ce z tej
strony Cesarstwu Bizantyjskiemu; pod d ugotrwa ymi rz dami trzech cesarzy z rodu Komnenów
Aleksego I, Jana II i Manuela Bizancjum prze o po raz ostatni okres  wietno ci, chocia  pod
zewn trznym blaskiem kry y si  ju  zarodki niezbyt odlegiej katastrofy. Mimo odzyskania cz ci
strat w Azji Mniejszej Bizancjum zaniedba o okazj  do ca kowitego zdruzgotania z owrogiego
su tanatu Rum; nieufno  mi dzy "Frankami" i Grekami uniemo liwia a praktycznie jak kolwiek
wspóln  akcj  przeciw Turkom. Cesarz Manuel rozprasza  si y imperium na fantastyczne
przedsi wzi cia na Zachodzie, które mia y mu rzekomo przywróci wieckie zwierzchnictwo nad
ca ym chrze cija stwem; interweniowa  w walki wewn trzne na W grzech, usi uj c narzuci

grom swe zwierzchnictwo, próbowa  odzyska  dawne posiad ci bizantyjskie we W oszech.
Na  wietnym swym dworze wprowadzi  zachodnie obyczaje rycerskie i ch tnie otacza  si

acinnikami", co budzi o niech  kleru konstantynopolita skiego. Niech  ta obejmowa a eoraz
szersze kr gi spo eczne; nawet wzrastaj ce podatki, konieczne do utrzymania pot nej sta ej armii,
uwa ano za rezultat grabienia skarbu przez otaczaj cych cesarza " acinników". Powsta a silna
anty aci ska opozycja, poparta przez wiele wp ywowych rodów. Tote  nied ugo po  mierci
Manuela, w 1183 r. zdetronizowano jego ma oletniego syna Aleksego II i rz dy obj
przedstawiciel innej linii Komnenów (wnuk Aleksego I) Andronik I, jako reprczentant stronnictwa
anty aci skiego. Wi kszo  " acinników" z dworu konstantynopolita skiego wymordowano (wraz
z wdow  po Manuelu), Aleksy II zosta  uduszony w wi zieniu, a nienawi  do Zachodu
wy adowa a si  w zniszczeniu Pery, dzielnicy zasiedlonej przez kupców w oskich, g ównie
wenecjan, i wymordowaniu jej mieszka ców. Podobne ekscesy powtórzy y si  w innych miastach
bizantyjskich. Pod pretekstem odwetu zaatakowa  wtedy cesarstwo król sycylijski Wilhelm II; w
1185 r. opanowa  Dyrrachion i zdoby  Tessalonik , któr  straszliwie spustoszy : przez dwa dni

dacy Wilhelma rabowali miasto i pastwili si  nad jego ludno ci .
Andronik I, widz c tragiczne po enie obci onej nad si y ludno ci eesarstwa ,stara  si  zmieni
system rz dów, przerzucaj c cz  ci arów na mo nych i podejmuj c daleko posuni te
oszcz dno ci. To jednak wystarczy o, aby wzbudzi  przeciw niemu bunt mo now adztwa. Upadek
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Tessaloniki sta  si  sygna em do przewrotu pa acowego. Nieszcz sny "ludowy" cesarz zgin  w
czarniaeh, a tron obj  nieudolny Izaak II Angelos, marionetka w r ku arystokracji. Zapanowa

chaos, w ró nych cz ciach pa stwa wyst powali rozmaici pretendenci do tronu. W grzy odebrali
opanowan  poprzednio przez Manuela Dalmacj . W Bu garii w 1186 r. wybuch o pod wodz
bojarów pochodzenia po owieckiego, braci Asena i Piotra, powstanie, które po kilku latach
doprowadzi o do wyzwolenia kraju spod panowania bizantyjskiego i do odrodzenia carstwa
bu garskiego. W Serbii uniczale ni  si  tamtejszy ksi  Stefan Nemania, zak adaj c podstawy
pot nego królestwa; syn jego Stefan koronowa  si  w 1217 r. na króla Serbii.
Wreszcie w 1195 r. dosz o w Bizancjum do nowego przewrotu: brat Izaaka II, Aleksy III, o lepi
go i uwi zi , obejmuj c sam rz dy, ale pog bi  przez to tylko rozprz enie.
W tych warunkach na Zachodzie znowu podj to plan opanowania Cesarstwa Bizantyjskiego.
Inicjatyw  wysun li tym razem wenecjanie. Wprawdzie cesarze z rodu Angelosów przywrócili im
przywileje i obiecali zap aci  odszkodowanie za straty poniesione w 1183 r.,jednak e wi ksze
zyski obiecywali sobie wenecjanie z podzia u ziem cesarstwa i opanowania jego g ównych
punktów handlowych. Jako narz dzie mieli s  krzy owcy.

aden z królów nie wzi  udzia u w czwartej krucjacie. Na czele ubogiego rycerstwa w oskiego i
francuskiego, które  ci ga o do Wenecji, by odp yn  do celu wyprawy, stali Bonifacy margrabia
Montferratu i Baldwin IX hrabia Flandrii. Poniewa  brak o pieni dzy na koszta transportu, do a
wenecki Henryk Dandolo zaproponowa  krzy owcom nieco dziwn  transakcj : Wenecja mia a
pokry  koszty, w zamian za pomoc krzy owców w wojnie z W grami o Zadar (w Dalmacji).
Zgoda krzy owców  wiadczy o upadaj cym poziomie moralnym uczestników krucjat, dla których
nie stanowi  ró nicy fakt,  e mieli walczy  z chrze cija skimi mieszczanami Zadaru.
Mimo kl twy Innocentego III wyprawa na Zadar dosz a do skutku i uwie czona zosta a sukcesem
(1202). Jednak po jej zako czeniu wenecjanie nie kwapili si  z odes aniem krzy owców. Now
okazj  do u ycia si y stworzy o pojawienie si  w Wenecji zbieg ego z Konstantynopola Aleksego,
syna Izaaka II. Obiecywa  on krzy owcom ogromne subsydia, udzia  w krucjatach i uni  ko cieln
w zamian za pomoc w usuni ciu stryja. Poparty przez Dandola, uzyska  zgod  wodzów krucjaty i
w 1203 r. flota wenecka z krzy owcarni na pok adzie pojawi a si  pod Konstantynopolem. Mimo i
szanse zdobycia miasta przez krzy owców by y niewielkie, Aleksy III zbieg , zabieraj c ze sob
skarbiec, a na tron wprowadzono ponownie  lepego Izaaka, przy którym faktyczne rz dy
sprawowa  (równie  wyniesiony do godno ci cesarskiej) syn Aleksy IV. Poniewa  Angelosowie
nie mogli wype ni  swych obietnic finansowych, popadli w zatarg z krzy owcami. Nie mieli te
poparcia w ród ludno ci stolicy; na pocz tku 1204 r. zostali obaleni i zamordowani, a stronnictwo
anty aci skie wynios o na tron Aleksego V Murtzuphlosa z rodu Dukasów. Rozpocz o si
ponowne obl enie Konstantynopola. 12 kwietnia w r ce krzy owców wpad  pa ac cesarski
Blachernai; Aleksy V umkn  z miasta, a obrany nowy cesarz, Teodor Laskaris, musia  i  wjego
lady, poniewa  13 kwietnia ju  ca e miasto znajdowa o si  w r ku wroga. Rozpocz  si  dziki

rabunek, w ród po arów i masowych mordów. Zniszczeniu m.in. uleg y. biblioteki i archiwa
stolicy cesarstwa.
Na gruzach Bizancjum zwyci zcy rozpocz li podzia upu. W Konstantynopolu osadzono na tronie
esarza " aci skiego", którym zosta  Baldwin Flandryjski, jednak wenecjanie zrobili wszystko,  eby
odebra  mu realn  w adz . Dla siebie zatrzymali 3/8 Konstantynopola i innych ziem cesarstwa
(m.in. Wyspy Jo skie, cz  Peloponczu i in.). Bonifacy z Montferratu otrzyma  królestwo
Tessaloniki, w Grecji poszczególni rycerze francuscy stworzyli ksi stwa Aten i Achai. Cz
terenów cesarstwa zdo ali Grecy obroni . W r ku Angelosów pozosta  despotat Epiru; Aleksy
Komnenos, wnuk Andronika I, w 1204 r. og osi  si  cesarzem w Trebizondzie (Trapczunt),
zapocz tkowuj c pa stwo, które przetrwa o do 1461 r., wreszcie ostatni z cesarzy obranych w
Konstantynopolu. Teodor Laskaris, maj cy najwi cej danych, by uchodzi  za prawnego
reprczentanta w adzy, opanowa  bizantyjsk  Azj  Mniejsz  i stworzy  stosunkowo silne pa stwo ze
stolic  w Nicei. Przy jego boku pojawi  si  te  wygnany z Konstantynopola patriarcha.
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Uczestnicy czwartej krucjaty usprawiedliwiali swój czyn pragnieniem za enia w
Konstantynopolu silnej bazy do dalszej walki z Turkami, któr  greccy cesarze utrudniali.
Ustanowienie nad Bosforem podleg ego papie owi  aci skiego patriarchy stwarza o fikcj  jedno ci
ko cielnej. W rzeczywisto ci Cesarstwo  aci skie nie tylko nie by o w stanie przyj  z pomoc
posiad ciom chrze cija skim w Syrii, ale samo wymaga o pomocy dla utrzymania swej
egzystencji. Pozbawione ju  w chwili za enia jakiejkolwiek realnej si y, znienawidzone przez
greckich poddanych, n kane najazdami Bu garów (u których w niewoli zmar  pierwszy cesarz
aci ski), skazane by o z góry na upadek. W 1261 r. cesarz nicejski Micha  VIII Paleolog,

spadkobierca cesarzy wschodniorzymskich, przy pomocy wrogów Wenecji  genue czyków,
opanowa  stolie  nad Bosforem, z której uszed  ostatni cesarz  aci ski  Baldwin II. Ale odrodzone
Cesarstwo Bizantyjskie nie odzyska o wszystkich dawnych terenów. Niczale no  sw  utrzymali
panuj cy w Grecji (np. Achaja, Ateny) ksi ta francuscy lub w oscy, cesarz Trebizondy, despoci
greccy. Pa stwo Paleologów by o cieniem dawnego Bizancjum i nie stanowi o  adnej zapory dla
ekspansji Turków.

57. Ostatnie krucjaty

Nieprawo ci czwartej krucjaty zrodzi y pogl d,  e rycerstwo nie jest godne odzyskania Ziemi
wi tej, Bóg natomiast pomo e dokona  tego czynu istotom niewinnym

dzieciom. Rezultatem tej teorii by a tragiczna krucjata ogarni tych zapa em religijnym dzieci
francuskich i w oskich ( 1212), które ci gn y masowo do portów  ródziemnomorskich, gin c po
drodze z g odu i chorób. Jeszcze gorszy los czeka  te z nich, które dotarly do celu, gdy  pozbawieni
sumienia kupcy zwabili je tam na statki, by przewozi  na muzu ma skie rynki handlu
niewolnikami.
W latach 121721 odby a si  pi ta krucjata rycerska przygotowana jeszcze przez Innocentego III.
Wzi li w niej udzia  Andrzej II w gierski i Leopold VI austriacki, ale w Palestynie tak e
wyl dowa a znaczna liczba rycerstwa francuskiego i w oskiego. Cz  krzy owców wróci a do
domu po zademonstrowaniu swego udzia u (np. Andrzej II), reszta pod wodz  dzielnego króla
jerozolimskiego Jana z Brienne zaatakowa a w 1218 r. Egipt i opanowa a kluczow  twierdz
Damiett . Rozpocz y si  obiecuj ce uk ady z su tanem A1Kamilem, jednak pod wp ywem legata
papieskiego Pelagiusza, który by  formalnym wodzem wyprawy, krzy owcy uderzyli na Kair. Tam,
zagro eni przez wylew Nilu, zostali otoczeni przez wojska su tana i uwolnieni dopiero za cen
zwrotu Damietty.
Wszystkie organizowane przez papiestwo krucjaty ko czy y si  wi c niepowodzeniem. Je eli
Jerozolima wróci a raz jeszcze do chrze cijan, to dzi ki cesarzowi Fryderykowi II i to nie w drodze
zbrojnej wyprawy, ale poprzez uk ady z tolerancyjnym A1Kamilem. By a to akcja, okre lana
niekiedyjako szósta krucjata (122829). Cesarz, na którym ci a kl twa papieska, wrogo przyj ty
przez duchowie stwo i cz  baronów Królestwa Jerozolimskiego intryguj cych nawet u su tana,
musia  pokona  liczne trudno ci. Uzyska  jednak zwrot znacznej cz ci dawnego Królestwa, a
zw aszcza Jerozolimy, Betlejem i Nazaretu, w zamian za tolerancj  wobec muzu manów w
Królestwie. Jako m  Izabeli, córki Jana z Brienne, dziedziczki Królestwa, koronowa  si  w
Jerozolimie, sam pod nieobecno  miejscowego duchowie stwa wk adaj c na g ow  koron . Ale
odrodzone Królestwo, natychmiast opuszczone przez nowego w adc , moglo istnie  tylko w
warunkach ca kowitej harmonii z s siednimi pa stwami muzu ma skimi. Tymczasem na

rodkowym Wschodzie dotychczasowy porz dek zosta  ca kowicie wywrócony przez podboje
Mongo ów. Echa ich dotar y nad Morze  ródziemne. Bandy uciekinierów z rozbitego przez
Mongo ów pa stwa chorczmijskiego (por. II, 61) opanowa y w 1244 r. Jerozolim  i,
zrabowawszyj , wyda y w r ce su tana Egiptu Ajuba.
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Fakt ten nie wywo  ju  takiego wra enia jak pierwszy upadek Jerozolimy: papie  Innocenty IV
nie chcia  nawet przerwa  swej kampanii przeciw Fryderykowi II dla zorganizowania
proponowanej przez cesarza krucjaty i zwo  sobór, który mia  Fryderyka zdetronizowa  (por. II,
41). Ide  krucjat podtrzymywa  tylko król francuski Ludwik IX. Zorganizowa  on siódm  wypraw
(124854), w której udzia  wzi li wy cznie rycerze francuscy. Król podj  wyprawy z 1218 r. i w
1249 r. powtórnie opanowa  Damiett . Jednak e losy obu wypraw by y podobne: marsz na Kair,
epidemia w armii; otoczony przez wojska egipskie Ludwik musia  kapitulowa  (1250), przy czym
zaplaci  ogromny wykup i musia  zwróci  Damiett . Mimo to nie zako czyl walk, lecz uda  si  do
Syrii, gdzie usi owa  zabezpieczy  resztki posiad ci  aci skich przed inwazj  tureck . W 1254 r.
wróci  do Francji, ale do ko ca  ycia stara  si  zorganizowa  now  wypraw . Sprzymierze ców
przeciw  rkom i Egiptowi upatzywa  w Mongo ach, którzy rozbili pa stwa Seld uków idotarli a
do Syrii. Liczne poselstwa Ludwika IX i papie y dociera y do stolicy wielkiego chana, robiono
nawet nadzieje na jego nawrócenie. Do zawarcia przymierza jednak nie dosz o, a walki mi dzy
potomkami CzyngisChana os abi y si  naporu Mongo ów.
Zwyci stwo nad krzy owcami zawdzi czali su tanowie Egiptu swej doskonale wy wiczonej
gwardii (tzw. mamelukom) organizowanej pocz tkowo z niewolników, g ównie pochodzenia
tureckiego. Z czasem dowódy i oficerowie mameluków otrzymywali wysokie godno ci dworskie i
nadania ziemskie, uzyskuj c decyduj ce znaczenie w pa stwie. W 1250 r. , po wyga ni ciu
dynastii Saladyna, w adz  obj  bej mamelucki Aibek i odt d a  do XV w. wybierano su tanów
spo ród mameluckich dowódców. Jeden z nast pców Aibeka, Bajbars, opanowa  w 1268 r.
Antiochi , co sprowokowa o Ludwika IX do jeszcze jednego wysi ku zbrojnego. W 1270 r.
przedsi wzi  on ósm , ostatni  ju , krucjat . Pod wp ywem jednak swego brata Karola
Andegawe skiego, króla Sycylii, który widzia  w tym w asny interes (por. II, 41), wojsko
francuskie skierowa o si  do Tunisu. Ludwik liczy  równie  na poparcie Tunisu przeciwko
Egiptowi, zreszt  bezskutecznie. Nied ugo po przybyciu do Afryki w ród Francuzów wybuch a
zaraza i Ludwik IX zmar , armia francuska za , nic nie osi gn wszy, wróci a do kraju.
Plany nowych wypraw podejmowa  jeszcze Karol Andegawe ski, który w 1277 r. przyj  nawet
tytu  króla jerozolimskiego i zyska  uznanie w Akkonie, stolicy Królestwa. Jednak realnej pomocy
brakowa o i posiad ci  aci skie w Syrii stale topnia y. W 1289 r. mamelucy zdobyli Trypolis, w
1292 r. pad  Akkon, ostatni bastion Królestwa Jerozolimskiego. Resztki " acinników" wycofa y si
na Cypr, który sta  si  g ównym punktem oparcia chrze cijan we wschodniej cz ci Morza

ródziemnego; królowie cypryjscy przyj li tytu  królów jerozolimskich i wielokrotnie w ci gu XIV
w. wysuwali projekty krucjat, których jednak politycy europejscy nie brali ju  powa nie.
Istnia o jeszcze w Cylicji królestwo Ma ej Armenii (ze stolic  w Sis), które usi owa o ratowa  sw
niepodleg , przyjmuj c zwierzchnictwo mongolskie, a potem powo uj c na tron Lusignanów
cypryjskich. Mimo to i mimo ponawianych apelów o pomoc do papie a i królów Zachodu, w 1375
r. Ma a Armenia zosta a równie  opanowana przez w adców Egiptu. Cypr przez d ugi czas opiera
si  mamelukom, odnosz c jeszcze sukcesy nawet w dzia aniach zaczepnych (np. w 1365 r. flota
cypryjska zdoby a i ograbi a Aleksandri ), dopiero su tan Bars bej zmusi  w 1426 r. Lusignanów do
uznania swej w adzy. Po wyga ni ciu Lusignanów (1474) wdowa po ostatnim królu, wenecjanka
Katarzyna Cornaro, przekaza a Cypr w 1489 r. Wenecji.
Najazdy mongolskie natomiast z ama y pot  innego pa stwa chrze cija skiego Gruzji, która

ugi czas grozi a od pó nocy syryjskim emiratom tureckim. Najwi ksz  pot  i rozkwit
kulturalny osi gn a Gruzja za czasów królowej Tamary Wielkiej (11841212), si gaj c od
Kaukazu po po udniowe granice Armenii. W wyniku najazdów Mongo ów (od 1220) Gruzja,
straszliwie spustoszona, podporz dkowana chanom (Hulagidom) i podzielona na dwa królestwa,
przesta a odgrywa  dawn  rol .
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58. Znaczenie wypraw krzy owych

Rezultaty polityczne krucjat oceni  mo na tylko negatywnie. Wszystkie zdobycze okaza y si
efemeryczne, a jednocze nie krzy owcy rozbili Cesarstwo Bizantyjskie nie tylko wielkie ognisko
cywilizacji, ale i g ówn  si , os aniaj  Europ  przed Turkami. Równie  osadnictwo francuskie i

oskie na Wschodzie nie zapu ci o trwa ych korzeni. Najwi cej korzy ci z krucjat wynios y
miasta w oskie, które potrafi y zainwestowa  znaczne sumy w te pobo ne przedsi wzi cia, by
potem wyci ga  z nich stokrotne zyski. Zrujnowani zostali konkurenci W ochów  kupcy
bizantyjscy i arabscy. Droga na dalszy wschód  do Iranu, Chorczmu, Chin, na "wyspy korzenne"
(Indonczja), dawniej zazdro nie strze ona przez Arabów, teraz, je eli nie ca kowicie stan a
otworem, to w ka dym razie sta a si  bardziej dost pna.
Handlu Genui i Wenecji strzeg y liczne faktorie i kolonie, zarówno w pa stwach  aci skich Syrii i
Palestyny, jak i na zagrabionych terenach bizantyjskich, a kapita y obydwu miast ros y,
powi kszane dzi ki operacjom handlowym, nie zawsze daj cym si  pogodzi  z chrze cija skim
sumieniem (dostawy broni dla muzu amnów, sprzeda  chrze cija skich niewolników do krajów
islamu). Mia y to rekompensowa  bogate fundacje na rzecz ko cio a, zapisywane na  u  mierci
przez bogatych patrycjuszy weneckich, genue skich, piza skich. Przewóz mas rycerstwa i
pielgrzymów wp yn  na rozbudow  przemys u stoczniowego, powi kszenie i ulepszenie statków
transportowych, co z kolei zwi kszy o dostarczane masy towarów, rozszerzaj c spo ycie ró nych
towarów wschodnich, uwa anych za przedmioty zbytku (korzenie, wschodnie tkaniny, bro ).
Ruch krucjatowy umo liwi  królom francuskim umocnienie swej w adzy w kraju: najpot niejsi i
najniebezpieczniejsi ich wasale l dowali w Syrii i Palestynie, w Turcji, Morei i na Cyprze,
poszukuj c s awy i królewskiej purpury w nowych pa stwach  aci skich. Równie  co bardziej
awanturnicze ni sze rycerstwo sz o szuka  przygód i bogactw na Wschodzie, uwalniaj c od swej
obecno ci coraz spokojniejsze go ci ce ,,s odkiej Francji", nad którymi  ci lejsz  ju  kontrol
rozci ga a w adza królewska. Jednak e nie tylko przez sw  nieobecno  rycerze " aci scy"
wp ywali na popraw  stosunków w ojczy nie. Dwory królów i ksi t  aci skich na Wschodzie
by y o rodkami bujnego  ycia, gdzie ze skrzy owania elementów kultury zachodniej, bizantyjskiej
i arabskiej powsta a nowa kultura dworska, nowe, bardziej wyrafinowane rozrywki, nowe formy
towarzyskie, promieniuj ce nast pnie na kraje macierzyste. Jednocze nie wraz z tymi
zewn trznymi formami cywilizacyjnymi, przenika y ze Wschodu tak e i g bsze tre ci: Zachód
zapoznawa  si  z kultur  i nauk  arabsk  iprzede wszystkim  bizantyjsk . Wi cej w tej dziedzinie
zdzia y wprawdzie pokojowe kontakty mi dzy obu kr gami cywilizacji, istniej ce w Hiszpanii,
na Sycylii, w po udniowych W oszech, ni  wyprawy na Wschód, ale d ugotrwa e istnienie pa stw
aci skich na Wschodzie tak e odegra o niema  rol .

59. Idea krucjat a prze ladowania religijne w Europie

Nie brak o jednak ujemnych stron oddzia ywania krucjat na  ycie spo eczne i mentalno  ludów
zachodniej Europy. Fanatyzm religijny, podsycany ustawicznie w tym okresie, i ideologia
zwalczania "niewiernych" mieczem rozszerzy y niebawem przedmiot nienawi ci z muzu manów i
pogan na obce pod wzgl dem religijnym grupy w  onie miejscowych spo ecze stw  na heretyków i

ydów. Szerz ca si  w XII w. w po udniowej Francji doktryna albigensów, wobec której ko ció
by  bezsilny, mimo i  stara  si  przeciwdzia  jej za pomoc  kar ko cielnych, dysput, kampanii
misyjnych, sk oni a Innocentego III do podj cia przeciw nim "wojny krzy owej" prowadzonej ze
szczególnym okrucie stwem (por. II, 80). Specjalne s dy inkwizycyjne (zatwierdzone przez
Grzegorza IX w 1231 r. ), wyj te spod lokalnej jurysdykcji ko cielnej i powierzone zakonom
ebrz cym, zaj y si  wykrywaniem i karaniem odst pstw od ortodoksji katolickiej. Opieraj cy si
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na donosicielstwie system inkwizycyjny, samowola i okrucie stwo inkwizytorów (np. os awionego
Konrada z Marburga, znienawidzonego i zabitego w 1233 r. w zamieszkach ludowych) szerzy y
strach nawet w ród ludzi dalekich od jakichkolwiek sk onno ci "heretyckich".
Na miejsce tolerancyjnego na ogó  stosunku do  ydów we wczesnym  redniowieczu (por. I, 33)
ideologia krucjat wprowadzi a nienawi  do "morderców Chrystusa czy nawet
"Bogobójców". obci aj c wszystkich  ydów win  za  mier  za yciela chrze cija stwa.
Wst pem do pierwszej krucjaty by y masowe pogromy  ydów w Niemczech, zw aszcza w
Nadrenii (1096). Odt d, na tle psychozy religijnej b  ogólnej atmosfery strachu szerz cej si  w
obliczu niebezpiecze stw zewn trznych (np. w chwili pojawienia si  Mongo ów) czy kl sk
ywio owych, l k mas chrze ciaj skich przed kar  bo , zw aszcza w miastach, znajdowa  wyraz

w prowokowanych cz sto przez fanatycznych kaznodziejów napadach i mordowaniu  ydów,
których sama obecno  mia a obra  Boga. Pojawi y si  te  wzmacniaj ce nienawi  ku  ydom
oskar enia ich o zatruwanie studzien, o mordy rytualne dzieci chrze cija skich, o profanowanie
hostii lub innych  wi to ci chrze cija skich. Oszczerstwa te cz stokro  rozpuszczane by y przez

adców d cych do zaw adni cia mieniem prze ladowanych. Do utwierdzenia si  nastrojów
anty ydowskich przyczyni a si  dzia alno  lichwiarzy  ydowskich (por. II, 16), rozwijana m.in.

ród bezwzgl dnie wyzyskiwanych ubogich warstw ludno ci miejskiej.
Papiestwo wyst powa o wprawdzie tradycyjnie przeciw pogromom, udzielaj c nawet schronienia
prze ladowanym, popiera o jednak tendencje do odgradzania ich od spo ecze stw chrze cija skich.
Wielu wybitnych dzia aczy ko cio a natomiast bra o udzia  w podniecaniu psychozy
anty ydowskiej. W takiej sytuacji  ydzi coraz bardziej skupiali si  wokó  swej wiary i tradycji i
jeszcze silniej separowali od spo ecze stw chrze cija skich. Zrazu dobrowolnie (Wiede , Spira,
Kolonia, Wormacja, Nimes w XI w. ), a potem przymusowo, gromadzi i  y d '  'o     3'    2      a
miast, okre lanych we W oszech mianem getta (od w .  borghetto  miasteczko). Za Innocentego III
sobór latera ski IV (1215) przypiecz towa  ten proces, nakazuj c  ydom mieszka  w
wyodr bnionych dzielnicach i nosi  wyró niaj cy strój. Ich wybieralne w adze, tzw. kaha y, coraz
surowiej pilnowa y przestrzegania drobiazgowych przepisów rytualnych i oddzielenia od
chrze cija skich s siadów.
Rosn cy separatyzm spowodowa  stopniowy upadek kultury  ydowskiej. Miejsce my li
filozoficznoteologicznej hiszpa skich uczonych  ydowskich, jak Avicebron z Malagi (w ciwie
Solomon ibn Gabirol, zm. 1058) i Majmonides (por. II, 67), zaj y spekulacje magicznorytualne,
upatruj ce w Biblii ukryty magiczny sens. Kierunek ten, zwany kaba  (od hebr.  habbala
tradycja), rozwin  si  w XII i XIII w. i znalaz  wyraz w twórczo ci rabina z Gerony ko o
Barcelony, Moj esza ben Nahman, zwanego Nachmanidesem (zm. ok.1270), a ukoronowanie w
zapisanym w XIII w. systematycznym wyk adzie kaba y, "tajemnej ksi dze" Zohar. Kabali ci
wierzyli w magiczn  si  s ów i liter tekstu Biblii i w mo liwo  oddzia ywania za ich pomoc  na
przyrod  i dzia alno  ludzk ; wywarli te  niema y, cho  negatywny wp yw na uczonych
chrze cija skich; oparta na kabale dzia alno  alchemików spowodowa a jednalc wiele
przypadkowych odkry  z zakresu chemii. Walka kabalistów z tradycyjn  interpretacj  Biblii
wype nia a  ycie gmin  ydowskich, przejawiaj c si  niekiedy w aktach przemocy w stosunku do
zwolenników racjonalizmu.

WIAT MUZU MA SKI I MONGO OWIE

60. Mongo owie przed Czyngischanem
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Dzieje Azji  rodkowoWschodniej w staro ytno ci i  redniowieczu  to wieczna rywalizacja mi dzy
koczowniczymi ludami tureckimi i mongolskimi o pastwiska i o hegemoni , a jednocze nie
nieustanne wylewy fal koczowników na tereny zamieszkane przez cywilizowan  ludno  rolnicz .
St d szereg zmieniaj cych si  wielkich imperiów stepowych, obejmuj cych niczmierzone obszary,

yskawicznie si  rozszerzaj cych i upadaj cych od jednego silnego uderzenia; st d te  seria
najazdów na Chiny (od których nie zdo  uchroni  cesarstwa Wielki Mur), na urodzajn  dolin
Fergany, na Chorczm.
Najazdy te z regu y przynosi y zniszczenia i regres gospodarczy okupowanych terenów, ale wielu
napastników uwa o je za punkt wyj cia osiad ego, cywilizowanego trybu  ycia. Istotnie, po
ka dym naje dzie znaczna cz  zdobywców osiedla a si  w zdobytym kraju, przejmowa a jego
cywilizacj  i j zyk; ale równie  ci, którzy pozostawali przy dawnym trybie  ycia, przejmowali
pewne wy sze formy w zakresie techniki, organizacji, kultury. W ród ludów tureckich i
mongolskich szerzy y si  wielkie religie  wiatowe: buddyzm, zoroastryzm i manicheizm,
chrze cija stwo nestoria skie, wreszcie islam. Pojawi o si  pismo (w ró nych wariantach,
zw aszcza ujgurskim), w adcy zacz li budowa  sta e rczydencje,  ci gali do siebie rzemie lników i
artystów z odleg ych krajów.
W wieku XIII powsta o na stepach mongolskich imperium, które bardziej ni  wszystkie poprzednie
mia o zawa  na dziejach  wiata. Powsta o ono na terenach mi dzy Bajka em a Amurem, gdzie od
wieków koczowa y pasterskie plemiona mongolskie, przemieszane czasem z tureckimi. Pod
wp ywem kontaktów z cywilizowanymi ludami z po udnia i zachodu ró nicowa y si  miejscowe
spo ecze stwa i tworzy y si  przes anki dla powstania szerszej organizacji. Wy oni a si  grupa
starszyzny plemiennej, tzw. nojonów  posiadaczy najliczniejszych stad, wypasanych dla nich przez
uzale nionych aratów. Pojawi  si  swoisty feudalizm koczowniczy: nojonowie tworzyli wokó
siebie zbrojne dru yny, z one z tzw. nukerów, którym za s  wojenn  oddawali w

ytkowanie pewn  liczb  byd a. Mimo wp ywów obcych religii wi kszo  Mongo ów
pozostawa a wierna prymitywnemu szamanizmowi: z kultem nieba i ziemi  czy  si  kult licznych
dobrych i z ych demonów, wype niaj cych ca y niemal  wiat; zabiegi magiczne maj ce na celu
pozyskanie si  nadprzyrodzonych, wykonywane przez czarownikówszamanów, odgzywa y wa
rol  w  yciu koczowników.
W walkach mi dzy nojonami wyrasta y organizacje plemienne, a od czasu do czasu jeden z
wodzów jednoczy  kilka plemion. Najsilniejsze z tych zwi zków stworzyli Kereici (w ród których
znaczna cz  nojonów przyj a nestorianizm), Najmani, Tatarzy (od których pó niej wszystkich
poddanych Czyngischana zacz to nazywa  Tatarami), wreszcie Tajd uci, którzy ju  w XI w.
rozpocz li tworzy  wi kszy zwi zek plemienny. Na jego czele stan   Kajdu, przodek
Czyngischana; za  on chanat, sprzymierzony z Kitanami (por. I, 53 ), którzy w XI w.
pretendowali do zwierzchnictwa nad stepami mongolskimi.

61. Temud yn  Czyngischan i jego podboje

Temud yn, który przyj  pó niej imi  Czyngischana, pochodzi  z bocznej linii rodu Kajdu. Ojciec
Temud yna, Jesugej, w ada  do  obszernymi terenami w dolinie rzeki Onon, ale pojego  mierci
wdowa z nieletnimi dzie mi zosta a opuszczona przez nukerów i pozbawiona stad oraz  rodków do
ycia. Po ci kich prze yciach zaopiekowa  si  Temud ynem chan Kereitów Togrul, który odt d

udziela  mu sta ego poparcia w jego  mia ych przedsi wzi ciach politycznych. W krwawych
walkach, których chronologia nie jest wyja niona, Temud yn skupi  wokó  siebie szereg plemion
mongolskich i oko o 1197 r. si gn  po w adz  chana, przybieraj c tytu  (ostatecznie nie
wyja niony) Czyngischana, który sta  si  jego imieniem. Rywalizowa  z nim inny wódz mongolski,

amucha, który przyj  tytu  "wielkiego chana" (gurchan). Z pomoc  Togrula i posi ków
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urd skich Temud yn podporz dkowa  sobie Tatarów ( 1202), a nast pnie uderzy  na swego
ównego rywala  D amuch , na którego stron  przeszed  dawny protektor Temud yna, Togrul.

Teniud yn odniós  nad nimi  wietne zwyci stwo, a nast pnie podbi  równie  Najmanów. Od tej
chwili jego w adza w Mongolii by a niczaprzeczalna; wielki zjazd nojonów (kuru taj) nad Ononem
w 1206 r. nada  Temud ynowi najwy szy tytu   chagana. Czyngischan przyst pi  teraz do
tworzenia jednolitej organizacji pa stwowej, maj cej s  g ównie eelom wojennym.
Poszczególne au y (obozy koczownicze) mongolskie zosta y podzielone wed ug liczby  nierzy,
któr  mog y wystawi , na dziesi tki, dziesi tki  czy y si  w setki, setki w tysi ce, te za  w
dziesi tki tysi cy (tumeny). Na czele poszczególnych jednostek stali dowódcy wojskowi;
dowództwo wojskowe  czy o si  z w adz  administracyjn  i pobieraniem podatków, co stwarza o
ca  drabin  feudaln . Aratom zabroniono przenosi  si  do innego oddzia u i zakaz ten ostatecznie
zwi za  ich z osob  wodza, którego stanowisko sta o si  dziedziczne.
Ca a ta reorganizacja mia a s  w ciwemu celowi Temud yna  ow adni ciu bogatymi
terenami rolniczymi i miastami  rodkowej i wschodniej Azji. Wst pem do tego by o
podporz dkowanie cz ciowo osiad ych ludów tureckich  Ujgurów i Tangutów. W 1211 r.
Mongo owie wtargn li do pó nocnych Chin, na tereny pa stwa D urd enów Cin (por. I, 53). Nie
maj cy poparcia miejscowej ludno ci D urd enowie rych o ulegli i stracili w 1215 r. sw  stolic
Czungtu (dzisiejszy Pekin). Z pó nocnych Chin  ci gn  Czyngischan wielu rzemie lników, którzy
zostali zatrudnieni zarówno na dworze wielkiego chana,jak i w produkcji zbrojeniowej. Dzi ki nim
zbudowa  liczne machiny obl nicze i katapulty, których u ywa  z powodzeniem przy obleganiu
miast. Mongo owie zastosowali te , pocz tkowo po to, by budzi  strach w ród nieprzyjació ,
wynalcziony przez Chi czyków proch strzelniczy. Z Chin równie  pozyska  Temud yn swego
najwybitniejszego doradc , m drego ministra pa stwa Cin, Jeliu Czucaja, który wywar  znaczny
wp yw na posuni cia polityczne w adcy Mongo ów.
W 1219 r. rozpocz  si  podbój Azji  rodkowej. Pod koniec XII w. powsta o tam pa stwo
chorczmijskie, za one przez namiestnika Seld uków, Kutb adDina (Mohammeda I), który
przybra  tytu  szacha. Nast pcy jego, zw aszcza Mohammed II ( 120021), który kaza  si  nazywa
"nowym Aleksandrem", doszli do znacznej pot gi i opanowali tereny od Morza Kaspijskiego i
Arabskiego a  po Indie.
Kiedy wojska mongolskie wtargn y w posiad ci Mohammeda, skupi  on wojska w obronnych
miastach, licz c na to,  e koczownicy nie b  w stanie prowadzi  d ugotrwa ego obl enia.
Przeliczy  si  jednak: Mongo owie wytrwale oblegali miasta, a chi skie machiny obl nicze sta y
na wysoko ci zadania. Kolejno pad y Chod ent i Otrar, po czym ju  bez d szego oporu
skapitulowa y Buchara i Samarkanda. Stoj ca bezczynnie nad Amudari  armia szacha rozpierzch a
si  na wie  o zbli aniu si  Mongo ów. Sam szach uciek  na wysepk  na Morzu Kaspijskim, gdzie
wkrótce zmar . Beznadziejn  walk  podj  jego syn D alal adDin, bohatersko stawiaj c opór
Mongo om, dopóki  zepchni ty nad brzeg Indusu  nie straci  ca ej armii w przegranej bitwie.

cigany przez Mongo ów, walczy  do 1231 r., kiedy to poniós  ostateczn  kl sk . Nieliczni
pozostali jego  nierze wtargn li do Syrii i Palestyny, a wst piwszy na s  egipsk , opanowali
w 1244 r. Jerozolim  (por. II, 57).
W Chorczmie po raz pierwszy zdumiony  wiat ujrza  okrucie stwo Czyngischana, przewy szaj ce
wszystkie "wyczyny" wielkich zdobywców przed nim i d ugo po nim. Temud yn, który rzekomo
sam si  okre li  jako "bicz bo y", rozkaza  bez lito ci wycina  ca  ludno  miast, które stawia y
opór, oszcz dzaj c tylko uczonych i niczb dnych pa stwu rzemie lników. Wspania e miasta
rodkowej Azji: Buchara, Samarkanda, Chod ent, Urgencz, Merw, sz y w ruin , ludno

ca kowicie wyrzynano, z g ów ludzkich uk adaj c piramidy; Mongo owie niszczyli powsta y
wielowiekowym trudem rolników system irygacyjny, przez co urodzajne pola i g sto zaludnione
osady zamienili w pustynie, na których dzi opata archeologa odgrzebuje zaginione miasta.
Niektórzy historycy broni  Czyngischana przed zarzutem bezmy lnego okrucie stwa, widz c w
jego bezlitosnych rozkazach d enie do zapewnienia pos uchu w pa stwie, wskazuj  przyk ady
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tolerancyjnego traktowania uleg ych, przypominaj  wysi ki w celu odbudowy zniszczonych
obiektów. Inni widz  w tych okrucie stwach wy adowanie si  wielkiej nienawi ci ubogich ludów
stepowych do bogatych mieszka ców urodzajnych krain.
Do czego d  Czyngis.chan,jakie sobie postawi  cele i granice? Nie wkroczy  do Indii, mimo i
sta  ju  nad Indusem; w Chinach ograniczy  si  do terenów, okupowanych przez D urd enów
(których podbój doko czy  w latach 123134 jego nast pca). Przypuszcza si ,  e d  do
po czenia pod swym panowaniem wszystkich ludów mongolskich i tureckich; dlatego te  po
podboju Chorczmu skierowa  si  ku stepom Europy Wschodniej.
Panami tych stepów byli od drugiej po owy XI w. Kipczacy, zwani w Europie Po owcami lub
Kumanami, którzy weh on li lub zepchn li nad dolny Dunaj koczuj cych tam dawniej Pieczyngów
i n kali swymi napadami Ru  Kijowsk , miasta bizantyjskie na Krymie, pa stwa kaukaskie.
Mi dzy innymi toczyli walk  z koczuj cymi na pó noc od Kaukazu Alanami (pó niejsi Osetowie),
kiedy po spl drowaniu Armenii i Azerbejd anu, wtargn a tam w 1221 r. od po udnia armia
mongolska pod dowództwem D ebego i Subedeja. Rozgromiwszy Alanów, Mongo owie uderzyli
na Po owców, którym w tej ci kiej chwili przybyli na pomoc ich dawni wrogowie ksi ta ruscy,
z ówczesnym w adc  Halicza M cis awem Uda ym na czele. W bitwie nad rzeczk  Ka
(wpadaj  do Morza Azowskiego) Rusini i Po owcy ponie li zupe  kl sk , a je ców wraz z
ksi tami wymordowano (1223). Wypraw  t  traktowali Mongo owie jednak tylko jako
rekonesans; uderzyli jeszcze na Bu garów nadwo skich i wycofali si  przez stepy kaspijskie do
Azji.

62. Armia i pa stwo mongolskie

Zwyci stwa swe zawdzi czali Mongo owie zjednej strony swej sprawno ci wojskowej (doskonali
je cy, przebywaj cy w krótkim czasie olbrzymie odleg ci,  wietni  ucznicy), z drugiej
znakomitej organizacji i taktyce. Bez adnemu sposobowi walki armii feudalnych Zachodu i armii
muzu ma skich, który polega  na serii pojedynków poszczególnych rycerzy, przeciwstawiali
Mongo owie planowe, uzgodnione dzia anie poszczególnych oddzia ów, dyscyplin , umiej tno
zaskakiwania przeciwnika, operowanie odwodami, doskonale zorganizowan  s
wywiadowcz . Dowódcy mongolscy nie rzucali si  do bitwy wraz z  nierzami, ale kierowali ni
przy pomocy adiutantów, zazwyczaj ze wzgórza góruj cego nad okolic . W bitwach toczonych
przez Mongo ów du  rol  odgrywa y pozorowane ucieczki, powoduj ce rozproszenie rzucaj cych
si  w po cig przeciwników i umo liwiaj ce ich otoczenie. Przej cie od Chi czyków techniki
obl niczej pozwoli o Mongo om na obleganie i zdobywanie warownych miast.
W 1227 r. zmar  podczas wyprawy na Tangutów Czyngischan, przykazuj c w swej ostatniej woli
wymordowa  ten zbuntowany lud ca kowicie  czego te  skwapliwie dokonano. Starszyzna zebra a
si  na wielkim kuru taju, gdzie zgodnie z  yczeniem zmar ego wybrano wielkim chanem jednego z
jego synów, Ugedeja. Pozostali synowie otrzymali jednak w asne udzia y (u usy): wschód otrzyma
Tu uj, cz rodkow  Czagataj, zachód mia  przypa e najstarszemu, D ucziemu, zmar emu
wcze niej: odziedziczy  go po nim syn, Batuchan. Ka demu z chanów dzielnicowych wyznaczono

asny kierunek ekspansji  ca ci  mia  nadal kierowa  wielki chan, który na terytorium
Kereitów, w dawnej rczydencji Togrula, Karakorum (hara kuren
 czarny obóz), za  sw  sta  siedzib . Wkrótce uros a ona na wielkie miasto, do którego ze
wszystkich stron sp dzano najlepszych rzemie lników i artystów.
Karakorum sta o si  te  siedzib  zorganizowanej na wzór chi ski administracji pa stwowej z
podwójn  kancelari   chi sk  i ujgursk . Dopiero w 1269 r. , po dostosowaniu do j zyka
mongolskiego alfabetu tybeta skiego, j zyk mongolski sta  si  równie  urz dowym. Wytworzy  si
sztab urz dników i funkcjonariuszy, kieruj cych ogromnym pa stwem i  ci gaj cych (na
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podstawie przeprowadzonego za panowania Ugedeja spisu ludno ci) daniny: w pieni dzu od ludów
osiad ych, w bydle od koczowników.
Stolic czy a z odleg ymi kra cami imperium wspaniale zorganizowana poczta, budz ca podziw
Europejczyków. Dzi ki tej poczcie rozkazy i sprawozdania szybko dociera y do stolicy i ze stolicy
do poszczególnychjednostek wojskowych i administracyjnych. Na drogach rozmieszczono w
regularnych odst pach stacje pocztowe, gdzie zmieniano konie, a wys annicy i urz dnicy
znajdowali wygodny nocleg i posi ek. Stacje by y utrzymywane przez w adze lokalne, tylko na
obszarach bezludnych opiek  nad nimi przejmowa y w adze centralne.
Mimo spustosze , jakie przynios y wojny Czyngischana i jego nast pców, zjednoczenie w ich
pa stwie ogromnych obszarów Azji, ulepszenie komunikacji i poprawa systemu administracji
spowodowa y o ywienie handlu na drogach l dowych, który osi gn  tu nie spotykane dotychczas
rozmiary. Wiele zburzonych miast (Buchara
, Samarkanda) szybko pod wign o si  z ruiny. Powstawa y nowe o rodki handlu i rzemios a na
ziemiach, nie znaj cych dotychczas  ycia miejskiego. Wielki chan Kubilaj opar  wymian  na
wprowadzonym po raz pierwszy w tej skali pieni dzu papierowym.

63. Podboje nast pców Czyngischana. Mongo owie a Europa

mier  Czyngischana nie po a kresu ekspansji mongolskiej. Na wschodzie Ugedej w
krwawych walkach (od 1231) dokona  podboju Korei (ostateczna kapitulacja1259), pozostawiaj c
na tronie miejscow  dynasti , ale pod  cis  kontrol  mongolsk , po czon  z okupacj  wojskow .
Na zachodzie ekspansj  podj  Batuchan, maj c do pomocy znakomitego wodza Subedeja,

ciwego kierownika wypraw. W 1236 r. Mongo owie zniszczyli pa stwo Bu garów
nadwo skich, a w rok pó niej uderzyli na rozrywan  walkami ksi t Ru  Zalesk , zdobywaj c
kolejno g ówne jej o rodki. Riaza , Ko omna, W odzimierz nad HIa , Moskwa  zosta y spalone,
a ludno  wymordowana. Wielki ksi  w odzimierski, Jerzy Wsiewo odowicz, poniós  w 1237 r.
kl sk  nad rzek  Siti  i zgin , a ca e Zalesie wpad o w r ce Batuchana. Natomiast wyprawa na
Wielki Nowogród nie powiod o si : roztopy wiosenne i bohaterska obrona Kozielska zmusi y
Mongo ów do wycofania si  w stepy; w ten sposób Nowogród utrzyma  sw  niczale no . W ci gu
1239 r. nast pi a krwawa rozprawa z Po owcami, którzy zostali ostatecznie rozbici. Resztki
Po owców z chanem Kotianem schroni y si  na W grzech, a król w gierski Bela IV odmówi
wydana ich Mongo om.
W roku 1240 "Tatarzy"  jak nazywano Mongo ów w Europie  podj li dalsze podboje. Po d szym
obl eniu zdobyli i zniszczyli Kijów, który nie odzyska  ju  dawnego znaczenia gospodarczego i
politycznego. Opanowali te  Wo  i Halicz, by w nast pnym roku uderzy  na W gry.
Podczas gdy g ówne si y mongolskie na czele z Subedejem i Batuchanem wdar y si  wiosn  1241
r. przez prze cz U ock  na W gry, inna armia, na czele z Bed akiem, uderzy a na Siedmiogród od
strony Mo dawii, trzeci za  korpus, z Ord  i Pejdarem, ruszy  na Polsk , aby uniemo liwi
pó nocnemu s siadowi jak kolwiek pomoc dla W gier. Po spaleniu Krakowa, Sandomierza, Opola
i Wroc awia korpus ten napotka  pod Legnic  opór ksi cia wroc awskokrakowskiego Henryka
Pobo nego, który uzyska  równie  posi ki z Niemiec. 9 kwietnia 1241 r. ksi  polski poniós
jednak ca kowit  kl sk  i zgin , a korpus Ordy, spe niwszy swe zadanie, pustosz c Morawy ruszy
na W gry, by po czy  si  z g ówn  armi .
Tymczasem na W grzech nast pi o ju  rozstrzygni cie walki. Przed samym najazdem wybuch  tam
konflikt mi dzy po owieckimi uciekinierami a szlacht  w giersk , która schwyta a i zamordowa a
chana Kotiana. Sprzymierze cy po owieccy zacz li si  broni  i dosz o do wojny z nimi w chwili,
kiedy Batuchan stan  ju  na Nizinie W gierskiej. Pod Mohi nad rzek  Slan  (Sajó, dop yw Cisy)
Bela IV zast pi  drog  Mongo om, ale 11 kwietnia 1241 r. poniós  straszliw  kl sk  i zbieg  za
Dunaj, który a  do zimy powstrzymywa  dalszy pochód zwyci zców. B agania króla w gierskiego
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o pomoc pa stw chrze cija skich nie odnios y  adnego skutku. Cesarz i papie  zaj ci byli walk  o
Itali , a ksi  austriacki Fryderyk Babenberg usi owa  wymusi  przy tej okazji na Beli ró ne
ust pstwa. Zim  po lodzie Mongo owie przeszli Dunaj i opanowali reszt  W gier; w po cigu za
uciekaj cym Bel  dotarli do Dalmacji; król schroni  si  na jednej z wysepek Adriatyku.
Do trwa ego opanowania W gier jednak nie dosz o. Wiosn  1242 r. Mongo owie opu cili ten kraj,
wycofuj c si  za Karpaty. Przyczyny tego faktu nie s  jasneprzyjmuje si  zazwyczaj,  e to  mier
wielkiego chana Ugedeja sk oni a Batuchana do przesuni cia si  na wschód w oczekiwaniu sporów
o tron w Karakorum. W rezultacie ugody mi dzy potomkami.Czyngischana obj  go syn Ugedeja
Gujuk w 1246 r. Pojego rych ej  mierci (1248), w wyniku nowych walk tron przeszed  w r ce
synów Tu uja: M ngke (1251) i Kubilaja (1260).
Wkrótce po  mierci Ugedeja Mongo owie rozpocz li równie , po ostatecznym opanowaniu Iranu,
ekspansj  na muzu ma ski Bliski Wschód. W 1243 r. wódz mongolski Baczunojon zada
druzgoc cy cios su tanowi ikonijskiemu Gijasad Dinowi Kejchusrewowi II pod Sebasti , opanowa
teren po rzek  Halys (Kizilirmak) i zmusi  do uznania zwierzchnictwa mongolskiego Ikonium,
Gruzj  i cylicyjskie królestwo arme skie.
Podboje te kontynuowa  nast pnie brat wielkiego chana M ngke  Hulagu, który jako u us otrzyma
w tym czasie Iran. W 1258 r. zdoby  on Bagdad i miasto zniszczy  w barbarzy ski sposób, a
znaczn  cz  ludno ci kaza  wymordowa . Ostatni kalif z dynastii Abbasydów, A1Mustasim,
zosta  stracony w obozie mongolskim. Wkrótce potem wojska mongolskie stan y w Syrii (1260),
gdziejednak dozna y pora ki z r k egipskiego mameluckiego su tana Bajbarsa. I tym razem walki o
tron w Karakorum zatrzyma y dalszy pochód Mongo ów.
W Europie Zachodniej wie ci o kl skach Turków w walkach z Mongo ami zrodzi y
plan przymierza z wie)kim chanem wCelu oS c? CZ112g0 ZIIkWI( OWania pa Stw Seld uków i
odzyskania Palestyny dla chrze cijan. Dochodzi y tak e do Europy wiadomo ci o tolerancji
religijnej Mongo ów przestrzeganej równie  wobec chrze ci a stwa i o wp ywach chrze cijan
(nestoria skich) na samym
dworze wielkiego chana. Szczególnie Gujuk mia  by  dla nich przychylny. Papie  Innocenty IV
wys  wobec tego ju  w 1245 r. kilka poselstw do Mongo ów, najwi kszy rozglos osi gn o
franciszka skie poselstwo Jana Piano Carpiniego, któremu towarzyszy  mnich wroc awski
Benedykt Polak: dotarlo ono w 1246 r. do Karakorum i bra o udzia  w intronizacji Gujuka. Rezultat
tego poselstwa stanowi yjedynie obszerne relacje o przebiegu podró y oraz o pa stwie
mongolskim. Polityczny cel podró y nie zosta  osi gni ty: Gujuk za da  wynio le, aby papie  i
król francuski osobi cie stawili si  w Karakorum i przedstawili swe pro by. Nie zra ony tym
Ludwik IX po niepowodzeniu siódmej krucjaty wys  do wielkiego chana M ngke w 1254 r. dwa
dalsze poselstwa: dominika skie, kierowane przez Andrzeja z Longjumeau, i franciszka skie pod
przewodnictwem Wilhelma z Rubruku (Rubruquis). Ale i tym razem do wspó praey politycznej nie
dosz o: zreszt  poszczególne u usy potomków Czyngischana stanowi y ju  w owym czasie
niczale ne mocarstwa i wielki chan w Karakorum mia  ma y wp yw na polityk  zachodni .
Niepowodzenia polityczne nie przeszkodzi y pomy lnemu rozwojowi zapocz tkowanych przez te
poselstwa kontaktów handlowych i kulturalnych. W 1275 r. przyby  do Chin Wenecjanin Marco
Polo, który przebywa  na dworze Kubilaja do 1291 r. i pozostawi  najciekawszy z opisów pa stwa
mongolskiego. W okresie panowania mongolskiego w Chinach chrze cija stwo rozwija o si  bez
przeszkód, a nawet si ga o do krajów s siednich. Wkrótce po  mierci Kubilaja w jego nowej
stolicy, Pekinie, franciszkanin dan z Monte Corvino za  (1294) ko ció  katolicki, stanowi cy

rodek rozwijaj cej si  gminy, a w 1307 r. zosta  mianowany katolickim arcybiskupem peki skim
(metropolia nestoria ska istnia a tamju  od 1275). Równie  ze strony mongolskiej podtrzymywano
wzajemne kontakty: w 1287 r. przyby  do Rzymu w sprawach koalicji antyegipskiej pose  Arguna,
mnich nestoria ski Rabban Sauma, odwiedzi  równie  Francj  i z kolei na wschodzie przedstawi
opis Europy, który by  tam g ównym  ród em wiedzy o krajach Zachodu.
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Ostatnim z wielkich zdobywców mongolskich by  brat M ngke i Hulagu, Kubilaj, który
skoncentrowa  sw  dzia alno  na podboju Chin. W po udniowych Chinach ci gle jeszcze w ada a
"legalna" dynastia Sung, której przedstawiciele pomagali nawet Mongo om w zniszczeniu pa stwa
naje ców  D urd enów. Z czasem przysz a kolej i na Sungów: po zaci tych walkach w 1279 r.
pa stwo ich zosta o ostatecznie podbite, a granice imperium mongolskiego si gn y do Birmy i
Wietnamu. Nie powiod a si  natomia t Kubilajowi próba inwazji na Japoni : w 1281 r. wielka
flota, wyprawiona przeciw wyspom, zosta a rozbita cz ciowo przez tajfun (kamikadze), cz ciowo
za  przez korzystaj cych z niego Japo czyków. Niepowodzeniem te  sko czy a si  wyprawa na
Jaw  (129293), odparta przez w adców rozwijaj cego si  w nie silnego pa stwa Madjapahit.

64. Rozk ad imperium mongolski

Jedno  wielkiego imperium mongolskiego nale a ju  wówczas do przesz ci. poszczególne
usy od dawna stopniowo si  usamodzielnia y: u us D ucziego, zwany Ord  Kipczack  lub Z ot ,
us Czagataja, u us Hulagu i jego nast pców, nosz cych tytu  ilchanów, tworzy y same w sobie

pot ne organizmy pa stwowe, pocz tkowo jeszcze do  mierci M ngkego uznaj ce nadrz dne
stanowisko chana w Karakorum. Kiedy jednak wie  o  mierci brata (1259) dotarIa do Kubilaja
zaj tego wówczas podbojem Chin, zebra  on w Kajpingu bliskich sobie dostojników i  wbrew
zaleceniom Czyngischana  kaza  og osi  si  wielkim chanem. Tymczasem zebrana w Karakorum
starszyzna wybra a jego brata Arygbug ; wybuch a wojna domowa, zako czona zwyci stwem
Kubilaja (1264) i zniszczeniem starej stolicy. W 1271 r. Kubilaj przeniós  oficjalnie sw  siedzib  w
pobli e dawne stolic D urd enów Czungtu dzisiejszy Pekin), gdzie zbudowano oryginalnie z
planowan  stolic  chanów Chanba yk. Pa stwo jego, którego punkt ci ko ci znalaz  si  w
Chinach, przybiera o charakter coraz bardziej chi ski (dynastia m_ongolska nosi w  ród ach
chi skich nazw  Juan), a w adaj cy w nim mongolscy naje cy ulegali coraz silniejszej sinizacji,
mimo  e w ród miejscowej ludno ci traktowani byli zawszejako obcy ciemi yciele. Zreszt  okres
mongolski w Chinach zaznaczy  si  pogorszeniem sytuacji gospodarczej i upadkiern kultury.
Kubilaj byl ostatnim wielkim chanem, którego autorytet uznawano w ca ym  wiecie mongolskim.
Po jego  mierci (1294) w adza wielkich chanów ograniczona zosta a do w ciwej Mongolii i Chin;
zarysowuj ce si  ró nice wyznaniowe wzrnaga y wzajemne poczucie obco ci mi dzy
poszczególnymi u usami: podczas gdy w adcy trzech u usów zachodnich przyj li pod koniec XIII
w. islam, Kubilaj sprzyja  buddyzmowi, który rozpowszechni  si  zajego czasów równie  we

ciwej Mongolii. Podczas gdy w Chinach Mongo owie ulegali sinizacji, w pa stwie ilchanów
iranizowali si , na innych tcz enach turkizowali, w Z otej Ordzie przyj li j zyk podbitych
Kipczaków i zmieszali si  z nimipotomków ich w nie przywykli my nazywa  Tatarami.
Panstwo wielkich chanów w Chinach i Mongolii za panowania Kubilaja i jego wnuka i nast pcy
Timura Oldjaitu mog o jeszcze rozwija  ekspansj , a jego pomy lno  podziwiali obcy przybysze.
AIe ta pomy lno  opiera a si  na wzmo onym wyzysku ch opów chi skich, uj tych w karby
specjalnych organizacji wiejskich, zbiorowo odpowiedzialnych za sp acanie podatków; podobnie
zorganizowano pobieranie podatków od korporacji rzemie lniczych. Mongolscy wodzowie,
ksi ta i urz dnicy, otrzymuj cy ogromne maj tki ziemskie w Chinach, poddawali je
bezwzgl dnej i rabunkowej eksploatacji, nie tylko budz c nienawi  ch opów, ale rujnuj c
gospodarczo znaczne tereny. Handel zosta  zak ócony wskutek nadu ycia emisji pieni dzy
papierowych przez nast pców Kubilaja, którzy spowodowali pierwsz  w  wiecie inflacj .
Rozpocz y si  walki o tron w rodzinie cesarskiej, trwaj ce kilka dziesi cioleci; prócz tego powsta
konflikt mi dzy wynarodowion  arystokracj  mongolsk  w Chinach a wodzami koczowników

ciwej Mongolii, która po utracie roli centrum pa stwa, w znacznym stopniu wyludniona,
spad a na dawny prymitywny stopie  rozwoju gospodarczego. Jednak e poparcie koczowników,
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którzy dostarczali najlepszych oddzia ów wojskowych, by o dla wielkich chanówcesarzy z dynastii
Juan nieodzowne.
Za czasów wielkiego chana Togan Timura ( 133370)  ywio owe ruchy ch opskie w pó nocnych
Chinach przerodzi y si  w 1351 r. w wielkie powstanie "czerwonych turbanó '. Na jego czele stan
by y mnich buddyjski Czu Juanczang, który w 1356 r. opanowa  Cinling (dzisiejszy Nankin), a w
1368 r. ogIosi  si  cesarzem, zak adaj c now  dynasti  Ming (13681644) i otwieraj c nowy okres
wietno ci w historii Chin.

Togan Timur i jego nast pcy w adali nadal we w ciwej Mongolii, ale znaczenie ich
coraz bardziej mala o, a chanowie poszczególnych ord uzyskiwali niemal ca kowit  samodzielno .
Jeszcze szybciej ni  cesarstwo Juan, rozpad a si  monarchia ilchanów w Iranie.
Naje cy koczuj cy na stepach pó nocnozachodniego Iranu, podejmuj cy ekspansj
na syryjskie posiad ci Egiptu, walcz cy ze Z ot  Ord  o kraje zakaukaskie i zmuszeni do walki z
powstaniami zrozpaczonych ch opów, musieli doj  do porozumienia z miejscowymi elementami.
Ilchan Gazan (12951304) przyj  islam, a jego wczyrem zosta  g ny perski uczony, Raszid adDin,
rzecznik ira skiego mo now adztwa. Gwa ty koczowników, ograbiaj cych poszczególne tereny
Iranu, ust pi y regularnemu poborowi podatków. Ch opi zostali przywi zani do ziemi,jednocze nie
za  dzi ki uspokojeniu stosunków wewn trznych i ulgom podatkowym miasta podnosi y si  z
upadku. Reformy Raszid adDina mia yjednak krótkotrwa e skutki. Od  mierci ilchana Abu Saida
Bahadura (1335) rozpocz  si  rozpad chanatu Hulagidów na drobne pa stwa (D elairydów w
Iraku, Sebedarów w Chorasanie i in.); w 1353 r. chanat zosta  zniszczony ca kowicie, a ostatni
Ilchan Tugaj Timur  zamordowany.

65. Z ota Orda i U us Czagataja

Zachodnia cz  imperium Czyngischana, Orda HIpczacka zwana Z ot  Ord  obejmowa a ziemie
od Irtyszu na wschodzie po dorzecze Wis y na zachodzie, od Amudarii i Kaukazu po tundr
syberyjsk . Stolic  tego pa stwa by  Saraj nad Wo , za ony przez brata i nast pc  Batuchana,
Berke (1256 6), który przyj  islam: rozpowszechnienie nowej religii w ród Mongo ów i
HIpczaków przeci gn o si  zreszt  na kilka pokole : dopiero od chana Uzbeka (131240) islam sta
si  religi  pa stwow .
Pod panowaniem Z otej Ordy znalaz a si  Ru   z wyj tkiem posiad ci Wielkiego Nowogrodu.
Nawet Daniel halicki, zawiedziony w nadziei na pomoc Zachodu, musia  po nowym naje dzie
Tatarów i spustoszeniu kraju podporz dkowa  si  w adcy Saraju.
Wszyscy ksi ta ruscy stali si  wasalami chana Z otej Ordy, zobowi zanymi do dostarczania
posi ków wojskowych na ka de  danie oraz do p acenia ogromnej daniny, której zbierania (jak
równie  lojalno ci ksi cia) pilnowali specjalni wys annicy chana  baskakowie. Poza t  sta  danin
chanowie (na Rusi zwani carami)  dali cz sto nadzwyczajnych "podarków". Ich pos owie i
urz dnicy mieli prawo do ugoszczenia, gdziekolwiek si  pojawili, i do rekwirowania koni.

aden ksi  nie móg  obj  tronu bez "jar yku carskiego", tj. dokumentu, nadaj cego t  godno .
ównym przedstawicielem i pe nomocnikiem chana na Rusi by  wielki ksi  W odzimierza nad

HIa , który z tego tytu u mia  prawo do zwierzchnictwa nad pozosta ymi ksi tami, g ównie
jednak w sprawie zbierania tatarskich danin. Tatarzy  wietnie wykorzystywali wa nie mi dzy
ksi tami, podsycaj c spory i usuwaj c w bezwzgl dny sposób wszystkich ksi t, wyrastaj cych
ponad innych i stwarzaj cych gro  dla panowania tatarskiego na Rusi. Takich ksi t wzywano
do Saraju, sk d ju  nie wracali. W ten sposób zgin  w 1318 r. zbyt ju  pot ny, wielki ksi   veru
i W odzimierza, Micha  Jaros awicz, a godno  wielkoksi  uzyskali jego rywale,
wspó dzia aj cy z chanem Uzbekiem ksi ta moskiewscy (por. III, 77). Spod jarzma tatarskiego
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uwalnia y si  t5,lko te ziemie ruskie, które dostawa y si  pod w adz  rozwijaj cych w XIV w.
ekspansj  ksi t litewskich (por. III, 51).
W drugiej po owie XIV w. równie  w Z otej Ordzie rozpocz  si  proces rozbicia na mniejsze ordy,
w których obejmowali w adz  usamodzielniaj cy si  ksi ta. Na stepach zauralskich wyodr bni a
si  ju  pod koniec XIII w. Orda Nogajska (zwana tak od jednego z ksi t z rodu Czyngischana,
który by jej za ycielem); w drugiej po owie
XIV w. do oderwania si  d yli Tatarzy krymscy. W 1380 r. ksi  moskiewski Dymitr Do ski

mieli  si  wypowiedzie  pos usze stwo Tatarom i zada  im kl sk  na Kulikowym Polu, która
postawi a pod znakiem zapytania zwierzchnictwo tatarskie nad Rusi .

us Czagataja, obejmuj cy Azj rodkow , przeszed  podobne koleje, jak inne pa stwa
potomków Czyngischana. Chan Kebek (130926) zreorganizowa  pa stwo na wzór pa stwa
ilchanów i wszed  w sojusz z mo now adztwem i bogatym kupiectwem Buchary i Samarkandy;
jego nast pcy przyj li.islam. Ale wkrótce chanowie ulegli czynnikom od rodkowym: Kazanchan
zgin  w 1347 r. w bitwie ze zbuntowanymi emirami, którzy faktycznie opanowali w adz  na
poszczególnych terenach, cho  w Samarkandzie tron nadal pozostawa  w r ku marionetkowych
chanów z rodu Czagataja. Nadto koczownicy mongolscy oderwali wschodni  cz  pa stwa,
tworz c nowy chanat, zwany Mogulistanem. Mi dzy obydwoma chanatami toczy y si  nieustanne
wojny.

66. Podboje Timura

ród emiratów mi dzyrzecza w pocz tkach drugiej po owy XIV w. doszed  do znaczenia
znakomity wódz ze sturczonego plemienia mongolskiego Barlasów, Timur, urodzony w 1336 r.
Rana w nog , jak  otrzyma  w jednej z bitew spowodowa a,  e okula . Kalectwu temu zawdzi cza
przydomek "Timur Lenk" (chromy), w Europie przetworzony na Tamer lana. W 1336 r. Timur
opanowa  Sa markand , któr  uczyni  sw  stoli  c , w cztery lata pó niej pokona  swego g ównego
rywala, emira Hu sejna i obj  rz dy w dorzeczu Amu darii; nie przyj jednak tytu u cha na,
zadowalaj c si  tytu em wiel kiego emira, a nominalnym cha nem by  nadal potomek Czagataja.
Timur opanowa  Chorczm i rozpo cz  walki na wschodzie z Moguli stanem, na zachodzie za   ze

ot  Ord . Rozgromiwszy jej chana To chtamysza zburzy  Saraj (1395), a nast pnie w 1399 r.
zada  posi ko wanym przez Polsk  i krzy aków wojskom litewskoruskim (pod wo dz  wielkiego
ksi cia litewskiegoWitolda) kl sk  nad Worskl .
Jednocze nie w 1381 r. wojska Timura uderzy y na Iran i kolejno podbija y tamtejsze s abe
pa stwa, dopuszczaj c si  wobec obro ców okrucie stw, przypominaj cych metody Czyngischana;
po podboju Chorasanu Timur wyprawi  si  do ii i w 1398 r. dotar  do Delhi. Wree w 1402 r.
uderzy  na zachodzie na d  pot  Turków osma skich . III, 73): w bitwie pod Ankar  ;romi  i
wzi  do niewoli su tana azyta i wozi  go ze sob  w klatce. iast pnym roku wyprawi  si  do ii, a w
1405 r. przygotowa  wyprado Chin, któr  uniemo liwi a mu  mier .

rodkiem tego nowego wielkiego ierium by a Samarkanda, prze ca wówczas okres swej najwi
ej  wietno ci. Wspania y dwór ira sta  si  o rodkiem  ycia litekiego i naukowego, do którego
etnicami i przymusem  ci gano wy ca ego  wiata muzu ma skie miasto przebudowano wed ug
nolitego planu, zbudowano pa ameczety i medresy (szko y islastyczne), których architektura 
jeszcze budzi podziw. Do arcye  architektury nale y równie  ri Mir, samarkandzkie mauzolei
Timura.
Imperium Timura nie by o trwal  od tworów jego poprzedników. Odrud a os abiona Z ota Orda,
odrodzi o si  pa stwo tureckie. Syn Timura Szach z r kopisu perskiego (142425) Ruh (140547) i
wnuk U ugbek (144749, od 1409 rz dz cy w Samarkandzie) utrzymali w adz  w Iranie i Azji

rodkowej, kontynuuj c tradycje kulturalne okresu Timura. Jednak e zamordowanie U ugbeka

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


rozpocz o seri  walk wewn trznych, a w 1469 r. imperium Timura rozpad o si  najpierw na dwa
su tanaty, a potem na wi ksz  liczb  pa stw.

67. Kultura krajów muzu ma skiclt w pó nym  redniowieczu

Timur wyst powa  na zewn trz jako szermierz i propagator islamu, który od czasu likwidacji
kalifatu bagdadzkiego ( 1258) utraci  ostatni symbol jedno ci.
Islam tego okresu odbiega  ju  jednak daleko od czasów, kiedy szuka  zwi zków z racjonalizmem i
umo liwia  nauce arabskiej czerpanie z wszelkich  róde  my li naukowej; na podstaw  religijn
wielki wp yw wywiera y mno ce si  gromady ciemnych zazwyczaj mnichówderwiszów, czasem

druj cych samotnie, czasem  cz cych si  i tworz cych klasztory. Pod wp ywem wojen
krzy owych i najazdów mongolskich kierunki racjonalistyczne ust pi y misty cyzmowi,
ksenofobia, dogmatyzm i walki z herczjami zaj y miejsce tole rancji. W nauce krajów muzu ma
skich uprawiano z zami owaniem kompilacje, mno y si  coraz wi ksze encyklopedie. Nie brak o
te  history ków i biografów, których utwory nie osi ga y zreszt  zwykle wysokiego poziomu, w
poczji za wieci y triumfy poematy dydaktyczne.
Zastój kultury zaznaczy  si , mimo poszczególnych osi gni , za ` równo w Azji, jak i w
pa stwach arabskich pó nocnej Afryki, nie tkni tych najazdami mongolskimi. Jednym z g ównych
ognisk kultury pozosta  bogaty Egipt, który dzi ki panowaniu nad przesmykiem sue skim odgrywa
decyduj  rol  w kontaktach handlowych Europy ze Wschodem. . .ola jego wzros a zw a szcza od
czasu, gdy w wyniku rozbicia imperium mongolskiego oraz walk mi dzy u usami, a potem tak e
mi dzy pa stwami powsta ymi z rozbicia u usów, drogi l dowe przez Azj rodkow  do Chin i
przez Iran do Indii przesta y by  wygodne i bezpieczne. Rozkwit handlu egipskiego poz voli
Kairowi  vyrosn  na  wietne miasto, o rodek gospodarczy i kulturalny Bliskiego Wschodu. Ale
twardy re im wojskowy mameluków, utrzymywanie licznej armii, budowa twierdz i ustawiczne
wojny z chrze cijanami, z najazdami ilchanów, a potem Timura, ogromnie wyniszczy y kraj,
zw aszcza za  ch opów, gdy  na ich barkach spoczywa y wszystkie te ci ary. Podj ta przez
su tana Barsbeja (142238) próba ratowania finansów pa stwa przez zmonopolizowanie pod jego
kontrol  handlu zagranicznego wywo a zamieszanie i upad a wskutek oporu kupców. Równie
walki wewn trzne o tron, zw aszcza w XV w., podwaia y gospodarcz  pomy lno  Egiptu.
Z licznych uczonych i pisarzy arabskich, skupiaj cych si  w Egipcie i zaj tych g ównie prac  nad
encyklopediami oraz kompilacjami historycznogeograficznymi nale y wymieni  Abu'1Fid
(zm.1331) i A1Makriziego (zm.1442); w tym te  czasie zebrano i zredagowano w Egipcie legendy
Z tysigca ijednej nocy. Architektura egipska okresu Ajjubidów i mameluków, nawi zuj c do
wzorów fatymidzkich, nie uleg a jednak schematyzacji, tworzy a budowle, odznaczaj ce si
lekko ci  i dekoracyjno ci , jak zw aszcza su ta skie meczetymauzolea: su tana Hassana
(zbudowany 135662) i uko czony w 1474 r. meczet su tana Kajtbeja z kopu  zdobn  arabeskami i
oryginalnym minaretem o podstawie kwadratowej, przechodz cym w oktogon i zako czonym
cylindrycznie. Egipt i Syria by y te  o rodkami rozwoju sztuki u ytkowej, zw aszcza wyrobów w
metalu, drewnie, drewnie szlachetnym i szkle.
W Maghrebie okres fanatycznych Almorawidów i Almohadów (por. II, 69), otoczonych
derwiszami i wyst puj cych przeciwko wszelkim objawom swobodniejszej interpretacji islamu, nie
sprzyja  rozwojowi kultury. Przyk adem tego by y losy najwi kszego filozofa arabskiego Zachodu,
Ibn Ruszda, znanego w Europie pod imieniem Awerroesa (zm.1198). Awerroes po wi ci ycie
badaniu i wyja nianiu my li Arystotelesa, interpretuj c j  w duchu naturalistycznym i
racjonalistycznym.  mia e oddzielenie poznania naukowego od objawienia religijnego,jak te
zaprzeczenie dogmatowi o stworzeniu  wiata "z niczego" (Awerroes uwa wiat za wieczny)
sprowadzi y na  prze ladowania; dzie a jego zosta y spalone, a nauka oficjalnie pot piona.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Inny wybitny filozof arabskiej Hiszpanii,  yd z Kordoby, Moj esz syn Majmona zwany
Majmonidesem (zm.1204), równie  musia  uchodzi  przed fanatyzmem Almohadów i ostatecznie
znalaz  schronienie w Kairze, gdzie zosta  nadwornym lekarzem Saladyna. Oddzielaj c
podobniejak Awerroes wiedz  wyrozumowan  (której g ównym przedstawicielem by  dla
Arystoteles) od objawionej, stara  si  Majmonides usun  sprzeczno ci mi dzy nimi, t umacz c
niczgodne z rozumem twierdzenia Biblii jako alegoryczne przypowie ci. Swe koncepcje f
ilozoficzne, teologiczne i etyczne przedstawi  w dziele arabskim, znanym pó niej pod nazw
Przewodniha b dz cych. On tak e spotka  si  z wrogo ci , a nawet z ekskomunik  ortodoksyjnych
kó ydowskich;jego pogl dy filozoficzne, zw aszcza za  wyobra enia o budowie wszech wiata,
wywar y wp yw na my licieli  ydowskich, muzu ma skich i chrze cija skich.
Dopiero za panowania Merynidów, skupiaj cych ch tnie na swym dworze muzu ma skich
uciekinierów z Hiszpanii, kultura arabskoberberyjska raz jeszcze zaja nia a wspania ymi
budowlami (meczety w Tlemsenie i Mansurze, medresy w Fczie i Meknesie) oraz poziomem
intelektualnym uczonych Maghrebu. W ród nich najwi ksz  s aw  zdobyli podró nik Ibn Battuta
(zm.1369/77), który pozostawi  niczwykle cenny opis swych podró y po krajach Azji, Afryki i
Europy od Chin po Gwine , oraz historyk Ibn Chaldun (zm. 1406), autor znakomitej historii
Berberów, a zw aszcza wst pu do niej, w którym usi uje usystematyzowa  socjologicznie znane
sobie spo ecze stwa i szuka praw rz dz cych ich rozwojem.
Syria stanowi ca sta y poligon wojenny i Irak straszliwie zniszczony przez najazdy Hulagu i rz dy
jego nast pców, przesta y odgrywa  dawn  rol  kulturaln . Centrum kultury muzu ma skiej Azji
przenios o si  w okresie mongolskim do szyickiego Iranu  do Tebrizu, Hamadanu, Isfahanu,
Szirazu, Heratu, a zw aszcza do dalekiej Samarkandy. W Szirazie dzia ali najwybitniejsi poeci
perscy: Muslich adDin Saadi (zm.1291), autor s ynnych zbiorów nowel poetyckich o charakterze
dydaktycznomoralizatorskim Gulistan i Bustan, oraz Hafiz (zm.1389), mistrz liryki mi osnej. Na
dworze ilchana Gazana dzia  wielki historyk Raszid adDin (zm. 1318), twórca wielkiego Zbioru
Kronik, historii powszechnej, zbioru nieocenionych wiadomo ci zw aszcza o Mongo ach; do swego
dzie a wprowadzi  Raszid adDin równie  wiadomo ci o dziejach Chin i "Franków". Z pomników
architektury ira skiej tego okresu wysuwaj  si  na czo o meczety w Weraminie (ko o Teheranu) i
w derd, "niebieski meczet" w Tebrizie, mauzoleum ilchana Oldjaitu w Sultanija. W
przeciwie stwie do krajów sunnickich, szyicki Iran dopuszcza  malarstwo figuralne, które
rozkwit o szczególnie w postaci niczrównanych miniatur; malarstwo to zdradza wp ywy sztuki
chi skiej, która dotar a do Iranu za po rednictwem naje ców mongolskich.

68. Ekspansja islamu w Indiach i na Malajach

Na XIII w., kiedy islam na Bliskim i  rodkowym Wschodzie prze ywa  powa ny kryzys, przypada
jego najwi ksza ekspansja w Indiach. Su tanat delhijski, przezwyci ywszy krótki okres feudalnej
anarchii w pierwszej po owie XIII w., umocni  si  w obliczu powtarzaj cych si  od 1221 r.
najazdów mongolskich i pod w adz  Gijas adDina Ba bana, pocz tkowo wielkiego wczyra, a od
1265 r. su tana (zm.1287), nie tylko odparl wszystkie najazdy Czyngis hanidów, ale móg  nawet
podj  dalsz  ekspansj  ku po udniowi. Su tan Ala adDin Child i (12961316), stworzywszy siln
armi  najemn , podbi  Dekan i zjednoczy  pod swym panowaniem ca y pó wyspep z wyj tkiem
po udniowego cypla. Po okresie walk wewn trznych i powsta  ch opskich, które os abi y su tanat i
spowodowa y oderwanie si  po udnia, w adz  su tanatu przywróci  w Dekanie Mohammed Tutluk (
132551), który w 1326 r. przeniós  stolic  z Delhi do Deogaru. Jednak e wojny Mohammeda
Tutluka wyczerpa y kraj i su tan w chwili  mierci by  jeszcze  wiadkiem rozpadu swego imperium.
Walki o tron w drugiej po owie XIV w. u atwia y odpadanie dalszych obszarów, a najazd Timura w
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1398 r. i zdobycie przez niego Delhi przyspieszy o ostateczny upadek. W 1413 r. su tan delhijski
przesta  istnie , a Indie rozpad y si  na szereg ksi stw i królestw.
Czasy pot gi su tanatu delhijskiego by y okresem wielkiego rozkwitu kultury indyjskiej, która
wch on a i przetworzy a przyniesione przez naje ców elementy ira skie, narzucaj c na
geometryczn  prostot  bry  muzu ma skich budowli sakralnych ca  gam  typowo indyjskiego
wystroju rze biarskiego.
Meczety i mauzolea w Ad mer i Delhi, ze smuk ym minaretem Kutb Minar,  wietnie dostosowuj
indyjsk  form  do nie znanychjej dotychczas funkcji. W literaturze tego czasu rozwin a si
twórczo  wj zykach ludowych: urdu, bengali, hindi, tamilskim i in., obejmuj ca poczj  i utwory o
tre ci religijnoetycznej.
W XIV w. islam zrobi  jeszcze dalsze post py w kierunku wschodnim; religi  t  przyj
Parameswara Iskanderszach (13811424), za yciel silnego i bogatego su tanatu Malakki na
Pó wyspie Malajskim, kontroluj cego o ywiony szlak morski z Oceanu Indyjskiego na Morze
Po udniowochi skie. Z Malakki islam i zwi zane z nim elementy kultury indyjskiej i arabskiej
przenika y na Sumatr , Jaw  i Moluki oraz do pó nocnej cz ci pó wyspu. Malakka sta a si

ównym portem i centrum handlowym tej cz ci Azji, a jej w adcy toczyli pomy lne walki
zarówno z Syjamem, jak i z jawajskim królestwem Madjapahit, którego w adcy odparli w 1293 r.
najazd mongolski i poddali swej w adzy znaczn  cz  wysp Indonczji. Kupcy arabscy licznie
przybywaj cy do Malakki utrzymywali kontakty mi dzy tym najdalej na wschód wysuni tym
pa stwem muzu ma skim a zachodnimi o rodkami islamu.

69. Maghreb pod w adz  Almorawidów i Almohadów

Drugi kraniec  wiata islamu stanowi y arabska Hiszpania i pó nocnozachodnia Afryka, nosz ca w
terminologii arabskiej nazw  Maghrebu. Maghreb do XI w. nale  do kalifatu Fatymidów (por. I,
48), ale polityka w adców fatymidzkich, obca interesom tego obszaru, wywo ywa a silne tendencje
od rodkowe. Fanatyczni Berberowie, którzy poparli Fatymidów dla moralnego odrodzenia islamu,
zacz li teraz popiera  derwiszów, wyst puj cych przeciw istniej cym stosunkom, w obronie
"prawdziwego" islamu. Spo ród tych mnichów muzu ma skich, cz sto  cz cych si  dla
wspólnego  ycia w klasztorze (st d zwano ich almurabitun  klasztorni) wywodzi si  nowy prorok,
Abdallah ibn Jasin (zm.1058). Zbrojnego poparcia udzieli  mu szejk saharyjskiego plemienia
Lemtuna  Jahja ibn Omar (zm. 1056), który za  w Maroku niczale ny o rodek polityczny:
nazw  sekty przeniesiono na now  dynasti , zwan  Almorawidami. Nast pcy Jahii ibn Omara: Abu
Bekr (105687) i Jusufibn Taszfin (10871106) podbili ca y Maghreb i za yli now  stolic
Marakesz (1062). Wczwani na pomoc przez Arabów z Hiszpanii (por. II, 84), w bitwie pod Zalacc
w 1086 r. zadali cios chrze cijanom, przez co powstrzymali ich ekspansj  na Pó wyspie
Pirenejskim i doprowadzili do odzyskania wielu utraconych terenów.
W 1090 r. Almorawidzi podporz dkowali sobie ca  muzu ma sk  cz  Hiszpanii. Ich sukcesy
by y jednak krótkotrwa e; pa stwa chrze cija skie w Hiszpanii wspierali nieustannie krzy owcy,
przybywaj cy zza Pirenejów: nast pca Jasufa, Ali ( 110643) zacz  ponosi  kl ski, straci
Saragoss , a w Maghrebie musia  stawi  czo o nowym pretendentorn do w adzy  Almohadom.
By a to nowa sekta muzu ma ska (almuwahiddin  zwolennicy jedynobóstwa), któr  za
fanatyczny "odnowiciel" islamu Ibn Tumart (zm. 1128). W 1121 r. w Timmel w Atlasie og osi  si
on mahdim  g ow  teokratycznego pa stwa i wezwa  Berberów do walki przeciw Almorawidom,

ydom i chrze cijanom. Nast pca Ibn Tumarta, Abd alMumin (112863) przyj  tytu  kalifa, zaj
Marakesz i rozbi  ostatecznie si y Almorawidów (1146); w trzy lata pó niej opanowa  równie
arabsk  Hiszpani . W 1195 r. pod Alarcos uda o si  kalifowi Abu Jusufowi dakubowi ( 118499)
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razjeszcze zwyci  chrze cijan, ale kl ska pod Navas de Tolosa w 1212 r. po a kres pot dze
Almohadów nie tylko w Hiszpanii.
Kl ska zewn trzna i walki w  onie rodu panuj cego sprzyja y nowym pretendentom do w adzy z
berberyjskiej dynastii Merynidów. Przedstawiciel jej, Abu Jahja Abu Bekr ( 124458), opanowa
wi kszo  Maroka i w 1248 r. za  stolic  w Fczie. Jego nast pca, emir Abu Jasuf( 125886),
zdoby  w 1269 r. Marakesz, k ad c kres resztkom panowania Almohadów. Do Hiszpanii w adza
Merynidów ju  nie si gn a; nie obj a te  Tunczji i Tlemsenu, gdzie powsta y odr bne w adztwa.

70. Ekspansja islamu w Czarnej Afryce

Jak na Wschodzie, w Azji, islam dotar  i rozpowszechni  si  w cywilizowanych pa stwach
malajskich, tak w Afryce opanowa  najwy ej zorganizowane spo ecze stwa Sudanu Zachodniego,
tworz ce od wczesnego  redniowiecza silne organizmy pa stwowe. Pot ga tych pa stw opiera a si
z jednej strony na panowaniu nad z otodajnymi terenami, do których nie dopuszczano przybyszów
z zewn trz, z drugiej za   na kontroli dróg transsaharyjskich,  cz cych Afryk  Centraln  z
Maghrebem i Egiptem.
du  w wieku VIII istnia o w zachodnim Sudanie pa stwo Ghana ze stolic  o tej e nazwie (dzi :
Kumbi Saleh). W okresie najwi kszej pot gi Ghana obejmowa a tereny nad górnym Nigrem i
Senegalem, si gaj c ai po Sahar . Na rynki Ghany  ci gali liczni kupcy z pó nocy po z oto i
niewolników, przywo c sól i wyroby rzemie lnicze. W 1077 r. Ghana zosta a zdobyta przez
Almorawidów, którzy na kilkana cie lat opanowali z otodajny kraj. Wkrótcejednak czarne
królestwo odzyska o niepodleg , a w adcyjego przyj li islam.
Poprzedniego znaczenia jednak Ghana ju  nie odzyska a, a w 1240 r. zosta a zdobyta i zburzona
przez Sund at  z plemienia Malinke, twórc  nowego su tanatu
, nosz cego od swej stolicy nazw  Mali. Szczyt pot gi Mali przypad  na wiek XIVpanowanie
su tanów Musy ( 130732) i Sulejmana ( 133659). Mali obejmowa o wtedy
tereny od Atlantyku po Bornu i od Sahary po górn  Wolt . Zaw adn o ono g ównymi punktami
wyj ciowymi dróg saharyjskich, gdzie rozwin y si  miasta targowiska: Timbuktu, Gao, Takedda;
pozostawa o w o ywionych kontaktach nie tylko z Maghrebem i Egiptem, ale i w ciw  Arabi
(pielgrzymki su tanów Mali do Mekki). Su tanowie organizowali swe pa stwo, a zw aszcza dwór,
korzystaj c ze wzorów arabskich, ch tnie  ci gali do siebie arabskich uczonych, teologów i
artystów. W XV w. pot ga Mali zosta a poderwana przez pa stwo Songhaj, powsta e w rejonie
Gao, które w drugiej po owie tego stulecia odebra o Malijczykom ich mocarstwow  pozycj  i samo
zaj o ich miejsce na terenach z otono nych i rynkach saharyjskich. Równie  w adcy Songhaju
starali si  zdoby  s aw  prawowiernych wyznawców Mahometa i toczyli wojny " wi te" z

siednimi plemionami wyznaj cymi animizm.
Dzi ki kontaktom handlowym Egiptu wp ywy islamu dociera y równie  do krajów wschodniej
Afryki. Ju  w VII w. powsta y tam na wybrze ach faktorie arabskie, cz sto rozwijaj ce si  miasta
(Mogadiszu, Lamu, Zanzibar, Mozambik). Równie  wybrze a Madagaskaru stanowi y teren
penetracji kupców arabskich. Z tych faktorii elementy kultury muzu ma skiej, a nawet religia
przenika y do ludno ci wybrze y (zw aszcza Somalisów), a tak e w g b l du, wp ywaj c na
oblicze istniej cych tam organizacji pa stwowych (Monomotapa w dzisiejszej Rodczji).
Tylko Etiopia, odepchni ta od wybrze y w g b l du, zaciekle broni a swej kultury
chrze cija skomonofizyckiej, która jednak odci ta od europejskiego pnia, uleg a skostnieniu,
pog bionemu przez zacofanie kraju.
Inwazja mongolska, w przeciwie stwie do najazdów ludów tureckich, wywar a bardzo silny  i
ujemny  wp yw na rozwój cywilizacji muzu ma skiej. Zniszczy a wiele o ywionychjej o rodków,
wyludni a ca e regiony, przerwa a wiele tradycyjnych zwi zków. Najazdy mongolskie i sta e wojny
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w  wiecie muzu ma skim nie mog  by  jednak uwa ane za jedyn  przyczyn  zastoju i rosn cego
skostnienia cywilizacji muzu ma skiej. Dzia y tu tak e przyczyny wewn trzne: wzrost
feudalizacji, pogarszaj cej warunki  ycia ludno ci wiejskiej i anarchizuj cej stosunki wewn trzne
w poszczególnych pa stwach, rozwój dogmatyzacji islamu i wzrost jej wp ywu na poszczególne
nauki, literatur , sztuk ; os abienie kontaktów z Europ , w której cywilizacja zachodnia wkracza a

nie na nowe tory szybkiego rozwoju.

NOWA EPOKA MIGRACJI: EKSPANSJA NIEMIECKA NA WSCHOD

71. Kraje Europy  rodkowej w XI  XIII w.

Pierwsza faza star  mi dzy Niemcami a zachodni  S owia szczyzn  zako czy a si  w pierwszej
po owie XI w. Wbrew pierwotnym planom bezpo rednio wcielone do królestwa niemieckiego
zosta y tylko ziemie Serbów po abskich (w ramach marchii mi nie skiej i  yckiej). Inne kraje
by y zwi zane z cesarstwem wi zami  ci lejszej (Czechy) lub lu niejszej (Polska) zale no ci.

owianie pó nocnozachodni, Obodrzyce i WieleciLucice, którzy pod koniec X w. zrzucili
zwierzchnictwo niemieckie i znienawidzone chrze cija stwo (por. II, 29), musieli odt d broni
swej wolno ci, w krwawych walkach odpieraj c najazdy niemieckie. Podejmowali je nie cesarze,
których zainteresowanie sprawami wschodnimi (z wyj tkiem krótkiego okresu Lotara) coraz
bardziej s ab o, lecz coraz pot niejsi sascy ksi ta i biskupi. Wieleci, rz dzeni przez oligarchi
mo nych i kap anów, stworzyli dooko a  wi tyni boga Swaro yca w Radogoszczy (Retrze)
zwi zek czterech plemion, w ród których hegemoni  dzier yli Redarowie. W XI w. zwi zek ten
prze ywa  chwile pot gi: okresowo przy cza y si  do  inne plemiona (np. pomorscy Wolinianie),
a cesarz Henryk II szuka  jego pomocy przeciw Polsce. Od po owy XI w. jednak walki mi dzy
plemionami zwi zkowymi, a zw aszcza wyst pienie cz ci ich przeciw Redarom, doprowadzi y do
katastrofy: w 1068 r. jeden z biskupów niemieckich zdoby  i spali wi tyni  Swaro yca, a tereny
Wieletów dosta y si  stopniowo pod w adz  Obodrzyców i ksi t pomorskich.

adza ksi ca u Obodrzyców by a przedmiotem nieustannych walk mi dzy chrze cija sk  od X
w. dynasti , d  do dziedziczno ci tronu, a pretendentami poga skimi. Ksi  C,otszalk
(104366), umocniwszy si  na tronie przy pomocy ksi t saskich (którym za to musia  p aci
wysoki trybut), narzuci  krajowi chrze cija stwo i wprowadzi  organizacj  ko cieln  z dwoma
biskupstwami, pad  jednak ofiar  przewrotu inspirowanego przez Radogoszcz, a popartego przez
obodrzyckich mo nych. Na pocz tku XII w. dzie o Gotszalka usi owa  kontynuowa  po
odzyskaniu tronu jego syn Henryk, nie narzucaj cju jednak spo ecze stwu wyznawanego przez
siebie chrze cija stwa; rozszerzy  on granic  a  po Pian  i przybra , zdaje si , tytu  królewski. Po
krótkich rz dach synów w adza przesz a w r ce jego siostrze ca, ksi cia du skiego Kanuta
Lawarda,
który przyj  koron  obodrzyck  z r k cesarza Lotara. Zamordowanie Kanuta (1131) odda o
panowanie nad ziemiami Obodrzyców w r ce innej, poga skiej dynastii.
Na ziemiach Stodoran i Brze an wytworzy y si  ma e pa stewka, pod w adz  chrze cija skich
dynastów, usi uj cych umocni  si  na tronie przez przyj cie zale no ci od cesarstwa. Jeden z nich,
Przybys aw Henryk w adca Brenny (Brandenburga), uzyska  nawet  wed ugjednego z kronikarzy
koron  królewsk , zapewne równie  od Lotara. Ludno  tych pa stewek pozosta a jednak
poga ska.
Polska za czasów Boles awa Chrobrego osi gn a apogeum swej pot gi, uniczale ni a si  od
cesarstwa (czego ostatecznym wyrazem by a królewska koronaeja Boles awa w 1025 r.), a w

ugich z nim wojnach utrzyma a Milsko i  yce. W adca Polski interweniowa  w sprawy Rusi i
gier oraz bezskutecznie usi owa  po czy  z Polsk  Czechy. Niektórzy historycy przypisuj  mu

nawet plany zjednoczenia pod swym ber em wszystkich S owian zachodnich. W ka dym razie
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organizacja pa stwowa stworzona przez Piastów nie wytrzyma a ci aru tych zada  i za ama a si
w kilka lat po  mierci Boles awa pod naporem wojen zewn trznych i wewn trznych rozruchów,
maj cych charakter antychrze cija ski, ajednocze nie skierowanych przeciw klasie panuj cej. Po
tej katastrofie wnuk Chrobrego Kazimierz Odnowiciel i prawnuk Boles aw II Szczodry odbudowali
pa stwo na nieco w szej podstawie terytorialnej, pocz tkowo w zale no ci od cesarstwa.
Korzystaj c z walki Henryka IV z papiestwem (por. II, 33) Boles aw Szczodry, który stan  po
stronie Grzegorza VII, koronowa  si  w 1076 r. na króla. Kiedyjednak Henryk odzyskal presti  w
Niemczech, opozycja mo now adcza zwi zana z obozem cesarskim str ci a Boles awa z tronu.
Dopiero Boles aw III Krzywousty od 1102 r. ponownie wprowadzi  Polsk  do obozu papieskiego, a
w 1109 r. zdo  odeprze  najazd Henryka V. G ównym jego sukcesem by o opanowanie i
chrystianizacja Pomorza, które cz ciowo (Wschodnie) wcieli  do Polski, a cz ciowo (Pomorze
Szczeci skie) nada  w lenno lokalnej dynastii ksi cej. Ze  mierci  Boles awa Krzywoustego (
1138) rozpocz  si jednak okres rozbicia Polski na coraz wi ksz  liczb  dzielnic, rz dzonych przez
Piastów. Os abiony kraj zosta  powa nie zagro ony nie tyle przez teoretyczne zwierzchnictwo
cesarzy (uznane w 1157 r. i kilkakrotniejeszcze w XII w. potwierdzone), ile przez agresj

siednich niemieckich margrabiów.
Czechy pod panowaniem Przemy lidów, uznaj cych bez przerwy od roku 950 zwierzchnictwo
cesarskie, rywalizuj c z Polsk , uprawia y polityk  procesarsk . W adcy Czech trwali w obozie
dynastii salickiej, a potem Hohenstaufów, wspieraj c ich zbrojnie nie tylko w walkach na terenie
Niemiec, wyprawach do Polski czy W gier,
ale nawet we W oszech. Dwaj spo ród nich, Wratys aw II (1086) i W adys aw II ( 1158) zostali
nagrodzeni przez cesarzy koron królewsk , stanowi jednak czysto osobiste wyró nienie.
Udzielenie w adcom Czech tytu u wielkich cze ników cesarstwa (1114) i dopuszczenie do udzia u
w elekcji królów niemieckich ( 1169) coraz bardziej wci ga o ich w interesy Niemiec i
upodobnia o do niemieckich lenników cesarzy. Rozbicie dzielnicowe Czech (po 1055) os abi o ten
kraj wewn trznie i u atwi o cesarstwu cz ste interwencje pod pozorem rozstrzygania sporów o tron.
Nie brak o prób oderwania Moraw od Czech i przekszta cenia biskupstw czeskich w niczale ne
ksi stwa Rzeszy. Dopiero po  mierci cesarza Henryka VI, kiedy w Niemczech rozpocz a si
podsycana przez papiestwo walka Welfów z Hohenstaufami o tron, ksi  Przemys aw Ottokar I
(11971230), lawiruj c mi dzy stronami walcz cymi, uzyska  dziedziczn  koron  królewsk  dla
Czech i zosta  w 1203 r. ukoronowany w obecno ci legata papieskiego. Upadek w adzy cesarskiej i
"Wielkie Bezkrólewie" (por. III, 38) sprzyja y usamodzielnieniu Czech i ich zwyci skiej ekspansji
politycznej.
Wp ywy cesarstwa w XI w. si gn y i na W gry, gdzie Henryk III wykorzysta  walki o tron mi dzy
nast pcami  w. Stefana do narzucenia, w zamian za poparcie, swego zwierzchnictwa Piotrowi
Wenecjaninowi ( 1044), a potemjego nast pcy Andrzejowi I. Po  mierci Andrzeja w walce ze
stronnictwem antyniemieckim ( 1060) wojska cesarskie wprowadzi y w 1063 r. na tron jego syna
Salomona,  onatego z siostr  Henryka IV. Dalsze walki mi dzy Salomonem a jego przeciwnikami
Gcz  i W adys awem, splot y si  z konfliktem cesarskopapieskim. Cesarz, zaj ty w asnymi
sprawami, nie móg  pomóc swemu protegowanemu, W adys aw utrzyma  si  na tronie, a Salomon
umar  na wygnaniu. Raz jeszcze zaatakowa  W gry Henryk V ( 1108), zosta  jednak odparty ze
znacznymi stratami i W gry utrzyma y niczale no . W XII w. królestwo w gierskie prze o
okres pot gi, przy czaj c Chorwacj  (1105), tocz c walk  z Wenecj  o miasta dalmaty skie i
usi uj c opanowa  Ru  Halick . Przej ciowym niebezpiecze stwem dla W gier by a ekspansja
cesarzy bizantyjskich z dynastii Komnenów (por. II, 561. Upadek Komnenów z2ik v  o 'ai to
niebezpierz  stwo, a W gry za panowania Beli III (117296) osi gn y szczytowy okres
pomy lno ci.

W XIXIII w. proces feudalizacji ogarn  w pe ni wszystkie kraje Europy  rodkowej. Szeregi
wolnych ch opów topnia y, ros a za  wielka w asno  ko cielna i posiad ci  wieckiego
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mo now adztwa, zarówno w wyniku nada  ksi t i królów, jak i przez wyzyskiwanie
bezwzgl dnej przewagi nad s abszymi ekonomicznie warstwami spo ecze stwa. Pot ga
mo now adztwa rych o znalaz a wyraz w tendencjach od rodkowych, zaznaczaj cych si  od XI w.
w Czechach, w Polsce, a nawet na W grzech. Mo now adcy starali si  pog bi  rozbicie
dzielnicowe i os abi  w adz  ksi , wymuszali na panuj cych immunitety i przywileje. Na
pocz tku XIII w., nie bez udzia u Innocentego III, ko ció  tych krajów w znacznym stopniu
uniczale ni  si  od w adzy  wieckiej, cho  biskupi nie stworzyli tu (poza nielicznymi wyj tkami)

asnych w adztw terytorialnych. Nie znalaz  tu tak e zastosowania system lenny:  wieccy i
duchowni panowie feudalni korzystali z pe nej w asno ci swych maj tków, ograniczanej tylko
coraz bardziej kurcz cymi si  uprawnieniami panuj cego (regaliami). W XIII w. pojawi y si  te
pierwsze wypadki ograniczenia w adzy panuj cego na rzecz stanów, z których najg niejsza by a
pod wieloma wzgl dami przypominaj ca angielsk  Wielk  Kart   Z ota Bulla króla w gierskiego
Andrzeja II (1222), uwa ana potem za fundament "z otej wolno ci" szlachty w gierskiej.
Przewidziane w niej prawo oporu przeciw panuj cemu, który by  ama  przywileje, by o z t  sam
motywacj  w praktyce szeroko stosowane na W grzech, w Czechach i w Polsce ju  znacznie
wcze niej.
Te procesy spo eczne przebiega y w XII i w XIII w. w  czno ci z nasilaj cym si  rozwojem si
wytwórczych: intensyfikacj  gospodarki rolnej, post pami osadnictwa i rozszerzeniem stosunków
towarowopieni nych. Specyficzne cechy nadawa  tym przemianom zwi zek z ekspansj  osadnicz
ywio u niemieckiego, sprzyjaj  w wielu wypadkach niemieckiej ekspansji politycznej,

kierowanej teraz ju  nie przez cesarstwo, ale przez rosn cych w pot  ksi t
wschodnioniemieckich.

72. Niemiecka ekspansja polityczna na ziemie s owia skie

nie wschodnioniemieccy ksi ta i margrabiowie doprowadzili w XII w. do ponownego
opanowania ziem pó nocnozachodnich S owian i przesuni cia granic wschodnich Niemiec nad
Odr , Note  i Brd .
Ju  w 1108 r. ksi ta i biskupi wschodnioniemieccy wyst pili z apelem do rycerstwa z zachodnich
krajów cesarstwa, wzywaj c je do wojny z poga skimi S owianami; wskazywali przy tym nie tylko
na religijne cele takiej " wi tej wojny", ale i na materialne korzy ci: opanowanie urodzajnych
terenów, odebranie ich "poganom" i oddanie w r ce zwyci zców. Nie wiadomo, czy apel ten
spotka  si ju  wówczas z odzewem. Podobne has a znalaz y za to echo w okresie drugiej krucjaty,
w 1147 r. Za zgod  Bernarda z Clairvaux znaczna cz  rycerstwa niemieckiego, zw aszcza
saskiego, zamiast uda  si  z Konradem III do Ziemi  wi tej, podj a wówczas wypraw  krzy ow
przeciw poga skim S owianom. Na czele krzy owców stan li najbardziej zainteresowani ksi ta:
saski Henryk Lew, margrabia Albrecht Nied wied  z Marchii Pó nocnej i Konrad Wettin,
margrabia Mi ni. Poza spustoszeniem najechanych ziem wyprawa nie osi gn la celu, a nawet
skompromitowa a si  obleganiem chrze cija skiego Szczecina. Os abiaj cjednak si  oporu

owian, przygotowywa a nast pne podboje.
Jednocze nie bowiem rozpocz a si  planowa akcja zdobywania stosunkowo niewielkich
terytoriów, które umacniano niemieckimi za ogami i osadnictwem. Wkrótce po  mierci Kanuta
Lawarda tak  akcj  rozpocz  na ziemi Wagrów  najdalej na pó nocny zachód wysuni tej cz ci

owia szczyzny  hrabia holszty ski Adolf, który wysiedli  ludno  s owia sk , skupiaj c j  na
cz ci zdobytego obszaru, reszt  za  skolonizowa  przy pomocy ch opów saskich oraz przybyszów
z Holandii i Fryzji. On te  zalo  niemieck  Lubek  (opodal starej stolicy Henryka obodrzyckiego
o tej e nazwie); miasto to sta o si  pierwszym niemieckim portem na Ba tyku.
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Wjego  lady poszed  Henryk Lew, który  otrzymawszy od Fryderyka Barbarossy szerokie
pe nomocnictwa na terenach pó nocnoniemieckich (por. II, 36)  budowa  na ich podstawie niemal
samodzielne w adztwo. Od 1160 r. rozpocz  podbój ksi stwa Obodrzyców, z nie znan  dotychczas
bezwzgl dno ci  likwiduj c wszelkie próby oporu. Ksi  obodrzycki Niklot poleg , jego syn
Warcis aw zosta  powieszony, liczni obro cy grodów  wymordowani. Ca a zachodnia cz  ziem
obodrzyckich ze Zwierzynem (Schwerin) i Raciborzem (Ratzeburg) zosta a poddana administracji
saskich grafów; ludno  s owia sk  usuni to z wielu terenów, sprowadzaj c na ich miejsce
osadników saskich, fryzyjskich i holenderskich. Ostra rywalizacja z równolegle podejmowan
ekspansj  króla du  skiego Waldemara I oraz obawy przed knowaniami saskich mo  now adców
sk oni y Henryka Lwa w 1166 r. do uk adu z drugim sy nem Niklota, Przybys awem. Po przyj ciu
chrztu Przybys aw otrzyma  od Henryka w lenno wschodni  cz  ojcowskiego ksi  stwa i zosta
odt d lojalnym wa salem saskiego ksi cia. Jego po tomkowie popierali kolonizacj  niemieck  w
swoim kraju, a wkrótce zniemczyli si  sami. Jako ksi ta Meklemburgii (nazywa nej tak
odjednego z g ównych grodów ksi stwa, Mechlina Meklemb su, r    "Q11 W   ,laud,llu  y n
zerenow az ao ko ca pierwszej wojny  wiatowej (1918).
Równocze nie z Henrykiem Lwem, cz ciowo w sojuszu z nim, cz ciowo z nim rywaliz j c
szerzyli podboje na ziemiach s owia skich królowie du scy: Waldemar I i jego syn Kanut VI oraz
ich wódz i doradca Absalon, biskup Roskildy. Akcja ich doprowadzi a w 1168 r. do opanowania
Rugii, na której istnia o dosy  silne pirackie pa stewko s owia skich Ranów; zburzona zosta a
wi tynia boga  wi towita w Arkonie, ostatni wielki o rodek poga stwa s owia skiego. Ksi ta

Rugii stali si  lennikami Danii, a w 1185 r. ho d Kanutowi VI z  Bogus aw I, ksi
zachodniopomorski, dotychczas lawiruj cy mi dzy Polsk , Henrykiem Lwem i cesarzem.
W 1180 r. upad  twór pa stwowy Henryka Lwa, rozbity przez d cych do samodzielno ci saskich
mo now adców i Fryderyka Barbaross , obawiaj cego si  pot gi Welfa. Stworzy o to dogodne
warunki dla ekspansji du skiej. Waldemar II zwany Zwyci zc  podporz dkowa  sobie ziemie
Obodrzyców, s siednie hrabstwa niemieckie, a nawet Pomorze Gda skie i Estoni  i otrzyma  od
Fryderyka II w 1214 r. formaln  rczygnacj  cesarstwa z ziem pó nocnoniemieckich. Opuszczeni
przez cesarza ksi ta pó nocnoniemieccy zdobyli si  jednak na akcj  obronn , zadaj c
Waldemarowi w 1227 r. kl sk  pod Bornh ved, która przypiecz towa a los du skiego imperium: z
posiad ci na po udniowym wybrze u Ba tyku pozosta a Du czykom (do XV w. ) tylko Rugia.
Wyprawy na tereny s owia skie podejmowa  te  rywal Henryka Lwa  Albrecht Nied wied ,
margrabia Marchii Pó nocnej z dynastii aska skiej. Pos ugiwa  si  on odmiennymi metodami:
wszed  w przyjazne kontakty z ksi tami polskimi, zapewniaj c sobie  yczliw  neutralno  z ich
strony, zaskarbi  sobie tak e przyja  bezdzietnego "króla" Brenny  Przybys awa Henryka, który, w
obawie przed reakcj  poga sk  po swej  mierci, przekaza  Albrechtowi dziedzictwo po sobie. W
ten sposób Albrecht opanowa  w 1150 r. Brenn jako legalny spadkobierca s owia skiego w adcy;
przeciwnicyjego zdo ali mu wkrótce wydrze  ten gród, przywo uj c innego, s owia skiego
pretendenta,jednak w 1157 r. Albrecht ponownie zdoby  Brenn Brandenburg i zacz  si  tytu owa
margrabi  Brandenburgii. Jego nast pcy rozci gn li w pierwszej po owie XIII w. panowanie
aska skie na tereny a  po Odr , w latach 124850 opanowali polsk  ziemi  lubusk , traktuj cj jako
baz  wypadow  na tereny po one na wschód od Odry, w 1250 r. podporz dkowali sobie ksi t
zachodniopomorskich, okroiwszy uprzednio ich ziemie, wreszcie zdobyli obszerne tereny mi dzy
Wielkopolsk  a Pomorzem, zak adaj c tam tzw. Now  Marchi . Mia a ona s  jako punkt
oparcia w ponawianych wyprawach na Gda sk, którego jednak Aska czykom nie uda o si  trwale
opanowa .
Pewne tereny s owia skie na po udnie od Brandenburgii uda o si  zdoby  arcybiskupom
magdeburskim i margrabiom mi nie skim ( yce Dolne pad y  upem Aska czyków). Na szersz
skal  rozwija a ekspansj  za ona w 976 r. bawarska Marchia Wschodnia (Austria), pozostaj ca
we w adaniu rodu Babenbergów i przekszta cona w 1156 r. w ksi stwo; w 1190 r. austriaccy
Babenbergowie, odgrywaj cy wybitn  rol  w polityce niemieckiej, odziedziczyli tak e Styri .
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Terytorium Austrii ju  na pocz tku XI w. si gn o do rzeki Litawy, a niebawem obj o znaczne
tereny Moraw, zdobyte w walkach z ksi tami czeskimi. Ostatni z Babenbergów, Fryderyk II
(123047) przyl czyl do posiad ci austriackich równie  Karynti .

73. Kolonizacja niemiecka i "prawo niemieckie"

Panowanie ksi t niemieckich na nowo zajmowanych obszarach umacnia a prowadzona przez
nich planowa kolonizacja, któr  na szersz  skal  zapocz tkowa  Adolf holszty ski. By o to
zjawisko analogiczne do ruchów migracyjnych, jakie zaobserwowali my w dobie krucjat w
Europie Zachodniej. Jak francuscy ch opi w drowali do Hiszpanii, francuscy rycerze i w oscy
kupcy na Lewant, tak nadmiar ludno ci Niemiec szuka  uj cia w w drówce na wschód. Ubodzy i
otoczeni pogard  ze wzgl du na niskie pochodzenie ministeria owie stawali si  na wschodzie
panami  posiadaczami wielkich obszarów i licznych poddanych; duchowni znajdowali nowe bogate
dochody i stanowiska; kupcy i rzemie lnicy  pole dzia alno ci w rozwijaj cych si  nowych
miastach, ch opi wreszcie  mo liwo  uzyskania nowych, du ych gospodarstw na dogodnych
warunkach.
Niewielka g sto  zaludnienia na terenach  rodkowej Europy oraz s abe w zwi zku z tym
wykorzystanie ich bogactw i mo liwo ci osadniczych spowodowa y,  e nie tylko niemieccy
ksi ta, pra aci i rycerze ch tnie  ci gali z zachodu osadników niemieckich: równie  w adcy

owia scy i królowie w gierscy upatrywali w kolonizacji znakomity sposób na powi kszenie
asnych dochodów i podniesienie poziomu gospodarczego swych ziem (melioratio terrae).

Oczywi cie nikt si  nie troszczy  o krzywd , jak  przy tej okazji wyrz dzano dotychczasowym
mieszka com. Poza okresami wojen, w których wygin a znaczna liczba S owian, represje wobec
nich ze strony niemieckich lub zniemczonych w adców polega y g ównie na usuwaniu ch opów

owia skich z lepszych ziem na gorsze. Dlatego te  np. w Brandenburgii S owianie, zepchni ci na
podmok e lub le ne tereny, stali si  specjalistami w zakresie rybo óstwa i bartnictwa. Oczywi cie
represje te nie by y zjawiskiem wsz dzie wyst puj cym: wiele wsi s owia skich istnia o nadal
obok niemieckich, a we wsiach niemieckich tolerowano cz sto s owia skich ch opów, je li
zdradzali ch  przystosowania si  do nowej sytuacji. W Brandenburgii S owianie mieli nawet

asne s downictwo, pos uguj ce si  s owia skim prawem zwyczajowym.
W toku procesów kolonizacyjnych wytworzy a si  swoista technika osadnicza i kadra specjalistów,
zwanych zasad cami (locatores), którzy cz sto finansowali sprowadzanie osadników, pracuj c
pojedynczo b  w spó kach. W ród zasad ców, którzy w wyniku tej dzia alno ci zdobywali
niema e maj tki, poza mieszczanami by o wielu rycerzy, a tak e zamo nych ch opów. Przy
lokowaniu nowej wsi zasad ca zawiera  uk ad z panem feudalnym, wytycza  przy pomocy
wyspejalizowanych mierników teren pod zabudowania, a nast pnie dzieli  obszar pól na
przynajmniej trzy niwy, stosownie do potrzeb szerz cej si  wraz z kolonizacj  gospodarki
trójpolowej. Ka dy z gospodarzy otrzymywa  udzia y w ka dej z niw; pastwiska, ewentualnie

ytkowanie lasu pozostawa y wspólne. Inaczej nieco wygl da y wsie na terenach le nych, gdzie
ka demu gospodarzowi wyznaczano tylko szeroko  odcinka lasu, w który musia  si  wl  bywa .
Tam ziemie ka dego gospodarstwa stanowi y ca  i nie istnia  przymus polny. Poza ch opami
pe norolnymi osadzano we wsi ma orolnych, tzw. zagrodników. Czasem byli to rzemie lnicy
wiejscy, cz ciej jednak ch opi przybyli bez  rodków do zagospodarowania si , zmuszeni dorabia
sobie prac  najemn u bogatych s siadów.
Na czele wsi sta  so tys (w Czechach tzw. rychtarz), którym z regu y zostawa  zasad ca
(odst puj cy pó niej cz sto z zyskiem so ectwo nast pcy); by  on lennikiem pana wsi, mia
obowi zek konnej s by wojskowej, wybiera  dla pana daniny, z których cz  zatrzymywa
sobie, i sta  na czele s du wiejskiego z onego z ch opskich  awników. Jego gospodarstwo
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przewy sza o znacznie wszystkie inne: z zasady mia  prawo zak adania m ynów i karczem, jemu
podlegali rzemie lnicy wiejscy.
Na zagospodarowanych  wie o terenach ch opi byli przez pewn  ilo  lat wolni od ci arów na
rzecz pana. Dopiero po ich up ywie musieli p aci  sta y czynsz w naturze i pieni dzu. Czasem, ale
raczej rzadko, dochodzi a do tego robocizna, je li pan feudalny prowadzi  w asne gospodarstwo
rolne.
Podobnie wygl da a technika osadnicza przy zak adaniu miast. I tam pojawiali si  zasad cy,
kieruj cy akcj  rozplanowania osady i sprowadzania osadników. Dlatego te redniowieczne
miasta na wschód od  aby posiadaj  widoczn  jeszcze dzi  uderzaj jednolito  racjonalnego
rozplanowania: proste ulice, krzy uj ce si  pod k tem prostym, prostok tny rynek z ratuszem,
kramami, wag  miejsk  i pr gierzem, w rogu ko ció  farny; ea  miasta otoczona murami na
planie owalnym. Ten schemat, powtarzaj cy si  w setkach miast i zak ócony tylko w szczegó ach
przez lokalne w ciwo ci terenu, stanowi cech  charakterystyczn  obszaru kolonizacyjnego, tak
bardzo ró ni jego miasta od zagmatwanych planów miast terenów zachodnich Niemiec.
Miastajako osady kupców i rzemie lników nie by y w S owia szczy nie nowo ci . Przy
wszystkich wa niejszych grodach  o rodkach administracji, przy o rodkach kultu religijnego,
poga skiego czy chrze cija skiego, istnia y podgrodzia, na których t oczy y si  zabudowania
ludno ci, przynajmniej cz ciowo nierolniczej. Tam te  skupia  si  handel, uprawiany równie  na
otwartych targowiskach. Bogatsze podgrodzia same otacza y si  wa em obronnym. Niektóre z
takich o rodków sta y si  znacznymi miastami, zamieszkanymi przez kilka tysi cy ludzi (Praga,
Wolin, Szczecin).  aden z nich jednak nie by  wyodr bniony z otaczaj cego okr gu grodowego, a
ludno  jego podlega a s downictwu ksi cemu (lub królewskiemu) na równi z ch opami; nie
tworzy a te  jednolitego stanu. Zwyczaje prawne w sprawach handlu, przepisów targowych,
rzemios a nie by y rozwini te: tylko w okresie targów dzia
specjalny s d, któregojurysdykcji podlegali wszyscy bior cy udzia  w targu, niezale nie od
pochodzenia.
Przybysze z Niemiec przynosili na ziemie s owia skie wykszta coneju  na zachodzie prawo
miejskie, które szerzy o si  w wersji przyj tej w Magdeburgu, Lubece czy Nozymberdze,
podlegaj c zreszt  dalszym zmianom w miar  przystosowywania go do miejscowych warunków.
Koloni ci rozpowszechniali je zarówno na ziemiach podlegaj cych niemieckim w adcom, jak te
na terenach Polski, Czech, W gier. Obok rzadkich wypadków zak adania ca kiem nowych miast,
udzielano prawa niemieckiego miastom istniej cym. Przy tej okazji cz sto wytyczano ulice na
nowo, wed ug schematu lokacyjnego, b  na dotychczasowvm miejscu, gdy  istniej ca drewniana
zabudowa nie utrudnia a zbytnio realizacji nowych za  urbanistycznych, b  te   cz ciej  na
nowym terenie, opodal "starego miasta". W do  licznych jednak wypadkach przeprowadzanie
nowego rozplanowania by o nieop acalne (np. Praga Czeska, Szczecin).
Miasto za one lub przeniesione na prawo niemieckie zostawa o wyodr bnione prawnie spod
królewskiego (ksi cego) s downictwa i jurysdykcji. Podlega o w asnemu s dowi  awniczemu
rz dz cemu si  prawem niemieckim oraz samorz dowym instytucjom miejskim utworzonym do
pilnowania porz dku, do kontroli rzemios a i handlu. Obcy przybysze, bez wzgl du na stan,
równie  podlegali s dom miejskim w sprawach dotycz cych ich dzia alno ci na terenie miasta. Na
czele miasta sta  pocz tkowo wójt (czasem zwany so tysem, w pierwszym okresie z regu y
zasad ca), który przewodniczy  s dowi  awniczemu, reprczentowa  wobec mieszczan ich pana
feudalnego (króla, ksi cia itp.) i za to wszystko korzysta  z licznych uprawnie  i dochodów w
mie cie. Ale ta dwtiznaczna posta  nie cieszy a si  zazwyczaj w miastach zaufaniem; obok niej
pojawi a si  rada miejska, stanowi ca w ciw  reprczentacj  mieszcza stwa; z czasem rady stara y
si  zazwyczaj wykupywa  wójtostwa.
Liczne nieporozumienia w nauce, a zw aszcza w publicystyce, wywo o uto samienie kolonizacji
niemieckiej z kolonizacj  na prawie niemieckim. W rzeczywisto ci osadnictwo niemieckie mia o
ograniczone rozmiary i zasi g: na pó nocy obj o Wagri , Meklemburgi  i zachodni  cz
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Pomorza oraz Brandenburgi , pozostawiaj c zreszt  liczne wyspy s owia skie. Zwarte osadnictwo
niemieckie opanowa o tereny mi dzy So aw  a  ab  oraz tereny podgórza Rudaw, Czeskiego Lasu,
Szumawy, Sudetów, po obu stronach  cuchów górskich  tereny dotychczas prawie nie zasiedlone.
Na Dolnym  sku obj o obszary po udniowozachodnie; od strony Austrii si gn o na Morawy i
do S owacji. Na pó nocnym wschodzie ogarn o w wi kszym stopniu tereny Nowej Marchii i ziemi
lubuskiej,  awy Gda skie i Dolne Prusy. Niemieckie wyspy ludno ciowe wyst powa y i dalej:
najwi ksza  w Siedmiogrodzie, inne  na Spiszu i na polskim Podkarpaciu.
W wi kszej mierze Niemcy wyst powali w miastach, zw aszcza w ród kupieckiego patrycjatu, ale
równie  tam ich odsetek mala  tym bardziej, im dalej na wschód i dalej od g ównych szlaków
handlowych po one by y miasta. Szczególnie du  rol  odgrywali Niemcy w miastach
górniczych.
Przeniesione natomiast przez osadników niemieckich prawo i ustrój wsi i miast przyj y si  na
znacznie wi kszym obszarze: w ca ej nieomal Europie  rodkowej  cznie z Mo dawi , Ukrain  i
Bia orusi . Oczywi cie wsz dzie tam zmiany w ustroju wsi i miast odbywa y si  giównie
miejscowymi si ami, przez przenoszenie istniej cych osad na nowe prawo, czasem w po czeniu z
regulacj  uk adu przestrzennego, na wsi z regu y z wprowadzeniem trójpolówki.

74. Polityczne i kulturalne wp ywy niemczyzny. Hanza

Kolonizacj  niemieek  i rozpowszechnianie prawa niemieckiego popierali w adcy
rodkowoeuropejscy, zaczynaj c od ksi t meklemburskich i rugijskich, a ko cz c na wielkich

ksi tach litewskich i hospodarach mo dawskich. Poczucie przynale no ci narodowej by o
wówczas s abo rozwini te w najwy szych warstwach spo ecze stwa, które zreszt , przez mieszane
ma stwa, szybko ulega y kosmopolityzacji. Jak w zachodnich Niemczech j zyk francuski
opanowywa  dwory ksi ce, si gaj c nawet do zamków rycerskich, tak w zachodniej

owia szczy nie j zyk górnoniemiecki, j zyk wytwornych minnesangerów (por. II, 89),
zwyci sko wkracza  na dwory ksi t i królów czeskich, polskich, w gierskich. Nawet ci, którzy
jak np. ksi  legnicki Boles aw Rogatka  nie w adali poprawnie niemczyzn , starali si  rozmawia
w tym j zyku, i to z w asnym, nie niemieckim otoczeniem; jak cesarz Fryderyk II uk ada  pie ni
prowansalskie, tak czeski Wac aw I, polski Henryk IV i rugijski Wis aw III pisali poczje po
niemiecku. Tote  dwory, zape niane ch tnie witanymi i hojnie obdarowywanymi przybyszami z
Niemiec; niemczy y si  szybko. To zniemczenie kulturalne nie musia o si czy  z porzuceniem

asnych dotychczasowych interesów politycznych, cho  nie pozosta o bez  ladu i w dziedzinie
polityki.
Czy i o ile imigracja niemiecka u atwia a ekspansj  polityczn  ksi stw niemieekich? Wiele faktów
wskazuje na to,  e niemieccy imigranci  ch opi i mieszczanie  popierali w adców niemieckich w ich
wojnach przeciw pa stwom, w których owi imigranci si  osiedlili. Ale mo na przytoczy  równie
sporo przyk adów przeciwnych, zw aszcza gdy pierwsze pokolenie imigrantów,  ci le zwi zanych
z Niemcami, ust pi o nowym generacjom, niemieckim wprawdzie, ale lepiej rozumiej cym
interesy kraju, w którym  y. Oczywi cie w obydwu przypadkach decydowa y w ostateczno ci nie
emocje, lecz prawdziwe interesy. Równie  napastnicy z o ciennych pa stw niemieckich,
naje aj cych Polsk  i Czechy, dalecy byli od sentymentów wobec rodaków  czego dowodzi
choc'by wymordowanie przez krzy aków w Gda sku w 1309 r. znacznej liczby tamtejszych
mieszczan niemieckich.
Ale i w tym ostatnim wypadku, jak si  wydaje, dzia  nie sza  zdobywców, lecz interes
konkuruj cego z polskim Gda skiem krzy ackiego Elbl ga. Szczególnie nad Ba tykiem
przynale no  pa stwowa i narodowa schodzi a na dalszy plan wobec interesów handlowych. W
pierwszym okresie ekspansji niemieckiej na Ba tyku kupcy niemieccy, solidarnie jeszcze
wyst puj cy wobec S owian, Ba tów i Skandynawów, nie tylko zdo ali za  liczne placówki i
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nowe miasta w ró nych punktach wybrze y Ba tyku, ale zdobyli monopol handlu ze Skandynawi  i
Rusi . Pó niej wyst pi y mi dzy poszczególnymi miastami sprzeczno ci, w por  jednak powsta a
organizacja, maj ca czuwa  nad ich jedno ci , rozstrzyga  wzajemne spory, a przede wszystkim
strzec monopolu handlu morskiego, rozszerzonego niebawem z Ba tyku na Morze Pó nocne. Tak
powsta a w drugiej po owie XIII w. tzw. Hanza Niemiecka, lu ny zwi zek miast
pó nocnoniemieckich i miast za onych na pozaniemieckich ziemiach nadba tyckich. Zwi zek ten
prowadzi  wspóln  polityk  wobec pa stw rejonu obu mórz, w celu zabezpieczenia uzyskanego
monopolistycznego stanowiska.
Na czele Hanzy sta a Lubeka, pierwszy i przez d ugi czas najwi kszy port niemiecki na Ba tyku.
Miasto to, za one przez Adolfa holszty skiego, protegowane przez Henryka Lwa i Waldemara II,
po upadku tego ostatniego zosta o wolnym miastem cesarskim, wytrwale odt d odpieraj c d enia

siednich ksi t (zw aszcza Aska czyków z Brandenburgii) do podporz dkowania sobie
wielkiego portu. St d kupcy niemieccy, nawi zawszy kontakty z Gotlandi , docierali do Wielkiego
Nowogrodu, st d te  dociera y do Zatoki Ryskiej i Fi skiej najpierw statki handlowe i misjonarze,
a potem "krzy owcy", spiesz cy na podbój Inflant. R ka w r  z nimi szli kupcy lubeccy,
zak adaj cy na zdobywanych terenach faktorie, przekszta caj ce si  pó niej w miasta (Ryga,
Rewel, Dorpat). Z Lubeki pochodzi  patrycjat miast powstaj cych w Meklemburgii (Wismar,
Roztoka) i na Pomorzu (Strza ów, Gzyfia, Ko obrzeg, trzynastowieczny Gda sk). Mieszczanie
lubeccy kierowali walk  o rynek norweski i o handel z Angli  i Flandri . Ich autorytet nie tylko
handlowy, ale i polityczny na Ba tyku by  przez d ugi czas niepodwa alny.

75. Niemieckie zakony rycerskie nad Ba tykiem

Ekspansja handlowa miast hanzeatyckich i ideologia wypraw krzy owych sta y u kolebki wypraw
niemieckich na poga skie wówczas kraje ba tyckie. Zach cona sukcesami miast w oskich, zr cznie
wykorzystuj cych krucjaty  ródziemnomorskie do zdobywania punktów oparcia dla swego handlu,
Lubeka sta a si  rzecznikiem has a krucjat przeciw poganom ba tyjskim, popieraj c na tym polu
dzia alno  króla Danii Waldemara II (który opanowa  znaczn  cz  Estonii), a tak e kleru
pó nocnoniemieckiego, który powzi  plan za enia u uj cia D winy pa stwa teokratycznego,
podleg egojedynie papiestwu.
Ludy ba tyjskie (Prusowie, Litwini,  otysze, Ja wingowie) i fi skie (Finowie ,
Estowie, Liwowie) znajdowa y si  jeszcze w stadium rozbicia na drobne plemiona, których
starszyzna wydziera a sobie w adz , w walkach wewn trznych ch tnie szukaj c pomocy s siadów.
Tak w Inflantach pojawili si  Rusini, którzy za Jaros awa M drego opanowali kilka grodów (m.in.
za yli Juriew, pó niejszy Dorpat, dzi  Tartu), tak Polacy opanowali po udniowozachodnie kra ce
ziemi Prusów. Polska i Ru  narzuca y od czasu do czasu poszczególnym plemionom ba tyjskim
zale no  trybutarn , ale do ich trwa ego uzale nienia ani do rozszerzenia wp ywów
chrze cija stwa (mimo wysy anych do ko ca X w. misji) nie dosz o. Na pocz tku XIII w.
Prusowie, Ja wingowie i Litwini przeszli do ofensywy i zacz li pustoszy  dotkliwie s siednie
tereny polskie i ruskie; najazdy te u atwia o zreszt  rozbicie polityczne s siadów.
Mianowany biskupem inflanckim (1198) Albert, kanonik z Bremy, zacz korzystaj c z poparcia
Innocentego III  realizowa  plan utworzenia pa stwa ko cielnego nad D win . W 1201 r. wraz z
lubeczanami da  pocz tek Rydze, w 1202 r. za  za   na wzór zakonów palesty skich  zakon
rycerski kawalerów mieczowych, który mia  stanowi  zbrojne rami  ko cio a w podboju Inflant.
Zakon jednak, rekrutuj cy si  ze zubo ego rycerstwa niemieckiego i maj cy w asne ambicje
pa stwowe, zacz  umacnia  si  na zajmowanych terytoriach, intryguj c tymczasem przeciw
Albertowi w Rzymie. Jednocze nie Albert w 1207 r. podda  Inflanty królowi niemieckiemu
Filipowi szwabskiemu, a w roku 1224 uzyska  potwierdzenie swej w adzy od cesarza Fryderyka II.
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Mimo tej rywalizacji podbój Inflant post powa  naprzód: w 1208 r. ujarzmiono Liwów, do 1228 r.
rycerstwo du skie i niemieckie opanowa o Estoni  (któr  zatrzyma  Waldemar II), jednocze nie na
po udniu trwa  podbój Kurlandii, a na wschodzie rozpocz a si  walka z ksi tami ruskimi,
wspieraj cymi opór  otyszów i Estów. W 1224 r. krzy owcy zdobyli JuriewDorpat. Coraz  mielsi
kawalerowie mieczowi uderzyli równie  na Litw , ponie li tam jednak w 123s r. wielk  kl sk  pod
Zawlami; prawie
wszyscy rycerze zakonni, z mistrzem na czele, legli na polu bitwy. Wówczas to niedobitki
kawalerów mieczowych zdecydowa y si  po czy  z innym, silniejszym niemieckim zakonem
rycerskim  krzy akami  i przekaza  im swe posiad ci w Inflantach.
Znany w Polsce pod nazw  krzy aków "Zakon Szpitala Naj wi tszej Marii Panny
Domu Niemieckiego w Jerozolimie za on w 1190 r. w Palest nie or. II, 53), bra  udzia  w
walkach Królestwa Jerozolimskiego z nast pcami Saladyna. Do wielkiego znaczenia doprowadzi
go czwarty z kolei wielki mistrz, Herman von Salza (120939), który by  bliskim doradc  Fryderyka
II i cz sto po redniczy  mi dzy nim a papiestwem. Wspó praca z wielkim Hohenstaufem
przynios a krzy akom bogate nadania na Sycylii i we W oszech i poparcie cesarza w ich planach
politycznych, ale by a dla nich tak e szko  nowoczesnej organizacji administracji i finansów
pa stwa.
Herman von Salza, nie ufaj c przysz ci Królestwa Jerozolimskiego, postanowi  pot  swego
zakonu budowa  w Europie. W 1211 r. król w gierski Andrzej II sprowadzi  krzy aków do
Siedmiogrodu, gdzie nada  im ziemi  Burza z obowi zkiem os aniania W gier przed najazdami
Po owców. Z tego nadania postanowili krzy acy stworzy  w asne pa stwo; teren ten zosta
zagospodarowany przy pomocy sprowadzonych osadników niemieckich, za ono miasto
Kronstadt (Sybin), pobudowano wiele zamków, umacniaj cych panowanie zakonu. Ale syn
Andrzeja II, Bela (pó niejszy Bela IV), zorientowa  si  w niebezpiecze stwie, jakim grozi a

grom rozbudowa tego pa stwa i w 1225 r., mimo protestu papie a, który wzi  zakon w opiek ,
usun  krzy aków z Siedmiogrodu.
W rok pó niej krzy acy weszli w uk ady z polskim ksi ciem mazowieckim Konradem I, wnukiem
Boles awa Krzywoustego, który przy ich pomocy spodziewa  si  nie tylko ubezpieczy  kraj przed
najazdem Prusów, ale tak e opanowa  same Prusy. W 1226 r. Konrad nada  krzy akom ziemi
che mi sk jako baz  wypadow  do Prus, a jednocze nie  ród o zaopatrzenia; Herman von Salza
jednak postara  si  o nadanie Prus przez cesarza, roszcz cego sobie prawa do ziemi poganjako
"niczyjej". W 1230 r. papie  potwierdzi  krzy akom darowizn  Konrada i w asno  wszelkich
zdobyczy, jakie osi gn  w Prusach.
Lawiruj c mi dzy cesarzem a papie em, uznaj c tojednego, to drugiego za swego jedynego
suzerena w Prusach, zjednuj c sobie zr cznie polskich Piastów, krzy acy potrafili tym razem
pewnie umocni  si  nad Wis . Rozpocz li te  od razu akcj  osadnicz : liczne zamki i miasta
(Che mno, Toru  i in.) stworzy y pewn  podstaw  organizacyjn , nadto umiej tna propaganda w
Niemczech  ci ga a co roku posi ki
"krzy owców pragn cych odznacza  si  w walce z poganami.
Od 1230 r. krzy acy rozpocz li podbój Prus, wspierani przez ksi t polskich. Akcja zdobywcza
sz a wzd  Wis y i brzegów Zalewu Wi lanego, by dopiero po opanowaniu terenów nadmorskich
skierowa  si  w g b l du. Wsz dzie wyrasta y zamki krzy ackie, cz sto rozwijaj ce si  w miasta.
Tak powsta y: Kwidzyn, Elbl g, Frombork i in. Pobici Prusowie zawarli w 1249 r. pokój z
krzy akami w Christburgu (Dzierzgoniu), w którym zgodzili si  przyj  chrzest i uzna  w adz
zakonu, przy czym zobowi zali si  do p acenia danin i odbywania s by wojskowej. Uk ad ten
umo liwi  zakonowi najazdy na dalsze ziemie, na Sambi  i Sudowi  (ziemi  Jaewingów).
Jednocze nie nowe mo liwo ci ekspansji stworzy a zawarta w 1237 r. unia z kawalerami
mieczowymi; rycerze inflanccy zostali wcieleni do zakonu, który odziedziczy  ich pretensje
terytorialne w samych Inflantach, a tak e projekty podboju Litwy (a co najmniej  mudzi, dziel cej
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pruskie posiad ci zakonu od Inflant) i zdobycia bogatych o rodków handlowych Rusi  Pskowa i
Wielkiego Nowogrodu.

76. Ru  i Litwa w walce z krzy akami

Nie tylko krzy acy zagrozili wówczas Nowogrodowi. W XII w. królowie szwedzcy podbili i
schrystianizowali Finlandi , a z czasem postanowili si gn  dalej. Wczwany przez nowogrodzian z
Zalesia Aleksander Jaros awicz, syn wielkiego ksi cia w odzimierskiego, zada  jednak w 1240 r. w
krwawej bitwie nad New  wielk  kl sk  Szwedom, która przynios a mu przydomek "Newskiego".
Tymczasem, korzystaj c z os abienia Rusi najazdem tatarskim, równie  krzy acy rozpocz li
uderzenie; od czasu czwartej krucjaty konflikt mi dzy katolikami a ko cio em wschodnim zaostrzy
si  tak dalece,  e walka ze "schizmatykami" mog a by  uwa ana za wojn  religijn . Tak
potraktowa yj  obie strony i w tym wypadku.
Po opanowaniu przez krzy aków kilku mniejszych grodów, kapitulowa  Psków ( 1240), a wyprawy
ich zacz y pustoszy  ziemi  nowogrodzk . W 1242 r. wojska ruskie przesz y jednak do
kontruderzenia: przyby y ponownie do Nowogrodu Aleksander Newski wyprawi  si  na Psków i
opanowa  miasto, a nast pnie na lodzie Jcziora Czudzkiego (Pejpus) 5 kwietnia tego  roku stawi
czo o nadci gaj cej armii krzy ackiej. Naje cy zostali pokonani, a kl sk  pog bi o zarwanie si
lodu pod ci kozbrojnym rycerstwem niemieckim i panika, jaka wówczas wybuch a. Zwyci stwo
"na lodowym pobojowisku", rozs awione w pie niach ludowych i utworach literackich, natchn o
nowym duchem j cz  pod jarzmem tatarskim Ru  i okry o s aw  zwyci zc  w walce "za wiar "
ze znienawidzonymi " acinnikami". Ekspansja krzy acka w tym kierunku zosta a za amana.

ównym zadaniem pozosta o pokonanie Litwinów i opanowanie  mudzi, stanowi cej pomost
mi dzy pruskimi i inflanckimi posiad ciami zakonu. By o to jednak przedsi wzi cie nie atwe,
poniewa  pod naciskiem obcych naje ców plemiona litewskie od pocz tku XIII w. pocz y si

czy  w lu ny zrazu, lecz coraz bardziej krzepn cy zwi zek, nie tylko umiej cy stawi  czo o
krzy akom, ale tak e rozwijaj cy ekspansj  na tereny ruskie. Decyduj  rol  w tym zwi zku
zacz  odgrywa  ksi  Mendog, który podporz dkowa  sobie najpierw wschodni  Litw
(Auksztot ), a nast pnie opanowa  szereg grodów ruskich (Grodno, S onim, Nowogródek) i osadzi
w Po ocku i Witebsku podw adnych sobie ksi t litewskich. Jednocze nie przed 1245 r. wygna
ksi t  mudzkich i rozci gn  sw  w adz  na przynajmniej cz mudzi.
Krzy acy, którzy w nie z trudem opanowali Sambi  i na drodze z Prus do Inflant za yli zamki
Memelburg (K ajped ) i Królewiec, stan li wobec pot nego przeciwnika. Postanowili wi c
chwyci  si  uk adów, znaj c trudne po enie Mendoga, walcz cego w nie z Danielem halickim i
opozycj  litewskich ksi t dzielnicowych; dodatkowy bodziec dla Mendoga stanowi o udzielenie
schronienia w Inflantach wygnanym ksi tom  mudzkim. W 1250 r. dosz o do uk adu mi dzy
Mendogiem a krzy akami; ksi  litewski przyj  chrzest, a w 1253 r. otrzyma  koron  królewsk
od papie a Innocentego IV. Za t  cen  krzy acy uzyskali od Mendoga  mud , któr  jednak musieli
zdobywa  w ci kich walkach. Mendog potajemnie wspiera mudzinów, a zawariszy
porozumienie z Danielem, wzmocni  si  na tyle,  e móg  udzieli  im powa niejszej pomocy. W
1260 r. powsta cy  mudzcy zadali wojskom zakonu druzgoc  kl sk  nad jcziorem Durbe. Na
wie  o zwyci stwie Mendog zrzuci  mask  chrze cija stwa i otwarcie zaatakowa  zakon,
przyjmuj c zwierzchnictwo nad  mudzi  i opanowuj c chwilowo znaczn  cz  Kurlandii. Wojska
litewskie wyprawi y si  te  przeciw sprzymierzonemu z krzy akami ksi ciu mazowieckiemu
Siemowitowi, który zgin  podczas obrony grodu Jazdowa, na terenie dzisiejszej Warszawy (1262).
Echem bitwy durbe skiej by o nowe powstanie w Prusach (1260). Ujarzmieni Prusowie opanowali
Sambi , a tak e wiele zamków krzy ackich w g bi Prus i na wybrze u.  lko dzi ki nowym
wyprawom posi kowym rycerstwa z g bi Niemiec oraz pomocy ksi t polskich powstanie zosta o
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krwawo st umione (do 1273). Za tym zwyci stwem poszed  podbój po udniowowschodnich
terenów Prus i da wie yatakowanej te  od po udnia przez ksi t mazowieckich i
halickowo skich. Do roku 1283 podbój Prus zosta  w zasadzie uko czony, a wybuchaj ce
jeszcze tu i ówdzie powstania mia yjedynie lokalny charakter. Znaczna cz  ludno ci pruskiej
wygin a, pozostali, obróceni w podda stwo, byli coraz bardziej wypierani przez nap ywaj cych
osadników niemieckich. Dla zasiedlenia spustoszonych terenów ch tnie  ci gali krzy acy równie
polskich ch opów, g ównie z Mazowsza.
Zwarto ci pa stwa zakonnego zagra y spory o w adz  z biskupami, którzy ro cili sobie pretensje
do w adzy przynajmniej na cz ci zdobywanych obszarów. W 1243 r. legat papieski Wilhelm z
Modeny podzieli  Prusy na biskupstwa, przydzielaj c jednocze nie ka demu z nich w adztwo
terytorialne   cznie oko o  3 terenu ca ych Prus. Szczególnie dra liwa by a sytuacja w Inflantach,
gdzie biskupi ryscy uwa ali si  za suz  renów na ca ym opanowanym terytorium. W rezultacie
uk adów z poszczególnymi biskupami krzy acy otrzymali w lenno przesz o po ow  terenów
Inflant, reszt  pozostawiaj c biskupom. Ten stosunkowo korzystny podzia  krzy acy zawdzi czali
poparciu papiestwa, które wynagrodzi o biskupa ryskiego Alberta Suerbeera powo aniem go na
stanowisko metropolity Prus i Inflant (1245) z podporz dkowaniem mu w sprawach ko cielnych
tamtejszych biskupów. W adz  zakonu krzy ackiego umocni o wcielenie wjego szeregi czterech
kapitu  biskupich (che mi skiej, pomcza skiej, sambijskiej i kurlandzkiej); odt d biskupi byli
cz onkami zakonu i podlegali wielkiemu mistrzowi. W 1346 r. zakon wykupi  od króla du skiego
Estoni , opieraj c swe posiad ci o Zatok  Fi sk .
Biskupi, a tak e  cho  w mniejszej mierze  zakon,  ci gali do Inflant rycerzy niemieckich, nadaj c
im zdobywan  ziemi . Powstawa y miasta, zasiedlane przez niemieckich kupców i rzemie lników;
obok Rygi g ówn  rol  gra y Rewel i Dorpat. Niemieckie osadnictwo ch opskie natomiast nie
si ga o do Inflant; wie  tamtejsza pozostawa a domen  miejscowego ch opstwa, które poddane
by o bezwzgl dnej eksploatacji. Mimo formalnej chrystianizacji, na wsi d ugo trzyma y si
wierzenia poga skie. Znaczny procent ludno ci stanowili zreszt  Esto czycy i  otysze tak e w
miastach, w których osiedlali si  mimo stosowanej wobec nich dyskryminacji.

77. Konflikty narodowo ciowe w Europie  rodkowej

redniowieczna ekspansja niemiecka na tereny wschodnie doprowadzi a do wyst pienia ostrych
konfliktów narodowo ciowych. W mniejszej mierze wyst powa y one na ziemiach podleg ych
bezpo rednio niemieckim ksi tom, gdzie brakowa o grup spolecznych mog cych stan  na czele
oporu  nie by o prawie kleru miejscowego pochodzenia, dawni mo ni b  wygin li, b  zostali
wygnani, a nieliczni tylko przeszli na stron  zwyci zców. Nie inaczej dzia o si  w Meklemburgii i
na Pomorzu Zachodnim, gdzie kler by  w przewa aj cej mierze niemiecki i powi zany z
niemieckim ko cio em. Miejscowe rody mo now adcze, odsuni te z otoczenia germanizuj cych si
ksi t, same wkrótce przyjmowa y obcy obyczaj ij zyk, by wróci  do w adzy i znaczenia.
Podobnie by o w Czechach i na W grzech  ksi ta i królowie ch tnie otaczali si  obcymi
przybyszami, uwa ali bowiem niemieckich duchownych i rycerzy, którzy wszystko im
zawdzi czali, za godnych zaufania pomocników w walce z rodzimym mo now adztwem  wieckim
i duchownym, skutecznie ograniczaj cym w adz  monarsz . To faworyzowanie cudzoziemców
dra ni o miejscowy kler i rycerstwo nie mniej ni  okazywane przez przybyszów poczucie
wy szo ci, przeradzaj ce si  czasem w pogard  dla miejscowego j zyka i obyczaju. Rodzime
grupy mo nych, wrogo nastawione wobec Niemców, odwo y si  do ksenofobii szeregowego
rycerstwa, rzucaj c has o walki z zalewem cudzoziemskim. W mniejszej mierze niech  do obcych
odczuwa y masy ludowe. Pocz tkowo wprawdzie uprzywilejowanie kolonistów niemieckich
budzi o zazdro  podlegaj cych silniejszej
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eksploatacji dawnych mieszka ców, ale zazdro  ta prowadzi a raczej do nacisku na panów
feudalnych i do  da  rozci gni cia "prawa niemieckiego" na ca  ludno  wiejsk , co te  si  w
ko cu dokona o w sposób bezpo redni albo drog  upodobnienia powinno ci i po enia obu grup
ch opskich. Silniej zacz y antagonizmy wyst powa  w miastach, gdzie w adz  z regu y dzier
niemiecki patrycjat, pilnie strzeg c jej monopolu; wraz ze wzrostem elementu s owia skiego
wybucha y walki na tle  da  równouprawnienia: dost pu do organizacji cechowych, rady
miejskiej itp. Konflikty w miastach pojawi y si  jednak stosunkowo pó no, w zwi zku z objawami
kryzysu w gospodarce miejskiej w XIV i XV wieku.
Mimo wielu przyk adów wa ni narodowo ciowych, zw aszcza w ród kleru i rycerstwa, we
wszystkich warstwach spo ecznych mo na dostrzec liczne fakty,  wiadcz ce o zgodnym
wspó yciu, a nawet solidarnych wyst pieniach obu narodowo ci. Najdobitniejszym wyrazem tego
by y liczne ma stwa mieszane; potomekjednego z nich, uczony  zak Witelo, niepewny swej
narodowo ci, nazwa  si  "synem Turyngów i Polaków". Poprzez wzajemne kontakty elementy
zachodniej kultury i obyczajów tak wtapia y si  w miejscowe formy  ycia,  e z trudem daje si
odkry  ich pochodzenie. Nast powala stopniowa asymilacja j zykowa na korzy  elementu
silniejszego liczebnie.
Proces ten zak ócony by  jednak konfliktami politycznymi, w których coraz cz ciej dochodzi o do

osu poczucie odr bno ci narodowej. Wspiera y je powi zania mi dzy terytoriami stanowi cymi
dawniej lokalne wspólnoty, które teraz  czy y coraz bardziej ró norodne interesy. Powi zania te w
Europie  rodkowej uk ada y si  w zasadzie zgodnie z dawnymi ca ciami politycznymi (Czechy,
Polska, W gry), których  wietne tradycje historyczne przyczynia y si  do wzrostu tendencji
unifikacyjnych, ale w wyniku zmian struktury j zykowej niektórych dzielnic coraz cz ciej zwi zki

zykowe i kulturalne zacz y decydowa  o przynale no ci pa stwowej w sensie pozytywnym lub
negatywnym. Pojawia si  uczucie patriotyzmu, dumy narodowej, kult bohaterskiej przesz ci.
Kosmopolityczna instytucja ko cio a zaczyna zmienia  oblicze, wyra aj c ogólne tendencje
zró nicowania narodowo ciowego, m.in. przez akcentowanie kultów narodowych. W ko cielnych
skryptoriach powstaj  utwory, wyra aj ce te nowe tendencje: nierzadkie by y pamflety, uznaj ce
cudzoziemców za wcielenie wszelkich niegodziwo ci. Tak wi c na pograniczu
niemieckos owia skim rozwój  wiadomo ci narodowej i konflikty z niego wynikaj ce wyprzedzi y
kraje Zachodu.

UTWIERDZANIE SI   KRÓLESTW ZACHODU: ANGLIA, FRANCJA,
HISZPANIA

78. Monarchia i spo ecze stwo w Anglii. Pocz tki parlamentu

Podczas gdy Europa  rodkowa trwa a w rozbiciu politycznym, Zachód Europy przezwyci  z
wolna to stadium, krystalizuj c swe oblicze w formie scentralizowanych królestw, które z czasem,
cho  pó niej ni  na Wschodzie, przybior  wyra ne oblicza narodowe.
Na razie jednak Anglia Henryka III, mimo utraty wi kszo ci swych francuskich posiad ci, nie
straci a jednak bynajmniej zewn trznego, francuskiego pokostu (por. II, 25). Henryk III nie tai
zreszt ,  e b dzie d  do odzyskania zarówno terenów, straconych we Francji (por. II, 23),jak i
prerogatyw królewskich, uszczuplonych przez Wielk  Kart  (por. II, 24).
Otoczenie króla sk ada o si  z Francuzów, zach caj cych go do podj cia walki przeciw
Kapetyngom. Ale podejmowane wyprawy sko czy y si , mimo ogromnych wydatków, kl sk .
Szukaj c innych dróg zaspokojenia ambicji, Henryk przyj  w 1254 r. od papie a w imieniu swego
syna Edmunda koron  sycylijsk , któr  trzeba by o dopiero zdoby  na Hohenstaufach, w zamian
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za  za to por czy  d ugi papieskie w wysoko ci 135 tys. grzywien. Pupil Honoriusza III  Henryk
pozosta  ca e  ycie wiernym wykonawc  polityki papiestwa, nawet wbrew interesom ko cio a
angielskiego, który coraz bardziej niech tnie patrzy  na sta e interwencje wszechw adnego
nuncjusza papieskiego, bez zastrze  popieranego przez króla, oraz na nak adane przez kuri
rzymsk  coraz to nowe op aty. Brat królewski, Ryszard z Kornwalii, s  z kolei papiestwu w
Niemczech, przyjmuj c koron  niemieck  z r k tamtejszego stronnictwa papieskiego ( 1257); i
jego korona  podobnie jak sycylijska  okaza a si  jednak fikcj , mimo kosztów, jakie w zwi zku ze
staraniami o ni  poniesiono.
Ci ar tych przedsi wzi  mia o ponie  spo ecze stwo, obci ane regularnie podatkami,
pocz tkowo zgodnie uchwalanymi. Miara jednak zosta a przebrana i najpierw kler, a potem
wieccy baronowie zacz li wyst powa  przeciw królewskim nadu yciom. Ideologiem opozycji by

uczony biskup Lincolnu, Robert Grosseteste (zm. 1253), ostro wyst puj cy przeciw nadu yciom
kurii rzymskiej, a w zaginionym dzi  dziele „O królestwie i tyranii” formu uj cy postulat
ograniczenia w adzy królewskiej przez spo ecze stwo. W 1258 r. wielka rada, któr  teraz zacz to
nazywa  parlamentem, odrzuci a nowy podatek na ony dla celów papiestwa i baronowie pojawili
si  zbrojnie pod Westminsterem; na ich czo o wysun  si  jako przywódea opozycji Szymon de
Montfort, hrabia Leicester, syn wodza krucjaty przeciw albigensom (por. II, 80), szwagier króla,
przyjaciel Roberta Grosseteste. W obliczu gro by król musia  zgodzi  si  na usuni cie najbardziej
znienawidzonych doradców i przyj  przedstawione przez opozycj dania. Wybrana w po owie
przez króla, a w po owie przez baronów komisja dwudziestu czterech mia a zaj  si  napraw
stosunków w pa stwie i uchwali a zatwierdzone nast pnie przez króla postulaty, zwane prowizjami
oksfordzkimi. Najwa niejszy z nich stanowi  o powo aniu wybieranej po rednio w do
skomplikowany sposób sta ej rady pi tnastu, kontroluj cej w porozumieniu z królem (który tak e
nie móg  dzia  bez porozumienia z rad ) ca  administracj  pa stwow ; niezale nie od niej trzy
razy do roku mia  si  zbiera  parlament (sk adaj cy si  dla unikni cia kosztów tylko z 12
delegatów), by omawia  aktualne sprawy z cz onkami rady.
Rada pi tnastu, dzia aj ca pod przemo nym wp ywem Szymona de Montfort, przej a rz dy w
pa stwie, przeprowadzaj c zmiany w personelu administracji i podejmuj c inicjatyw  w polityce
zagranicznej  czego rezultatem by  m.in. korzystny pokój paryski z roku 1259 z Francj  (por. II,
23). Wyznaczeni przez rad  kontrolerzy przebiegali kraj, demaskuj c nadu ycia urz dników,
zw aszcza szeryfów, i zbieraj c skargi. W ten sposób ruch opozycji przeciw królowi, wywo any
przez baronów, ogarn  szersze warstwy spo eczne, spodziewaj ce si  po nowym rz dzie zniesienia
nadu  i ograniczenia ucisku ze strony baronów. Na czo o tego ruchu wysun o si  drobne
rycerstwo. Zrozumia  to Szymon de Montfort, który opowiedzia  si  po jego stronie; spowodowany
przez niego ordonans poddawa  posiad ci wielkich seniorów jurysdykcji królewskiej.
Zredagowane w  lad za tym prowizje westminsterskie (1259), zwi kszaj c kompetencje rady
pi tnastu i "parlamentu", tworzy y na ich wzór analogiczne rady urz duj ce przy szeryfach,

one z czterech cz onków  rednich warstw spo ecze stwa, które mia y prawo wyboru szeryfa.
Te kroki wywo y niezadowolenie wi kszo ci baronów. Zacz li oni odst powa  od Montforta i
skupia  si  przy osobie najstarszego syna Henryka III, Edwarda, który sw  rycersko ci  i
umiej tno ci  zjednywania sobie ludzi budzi  sympati  i potrafi  j  wykorzysta  do odzyskania
pozycji przez dwór. Henryk III, uzyskawszy uniewa nienie "prowizji" przez papie a i wyrok
arbitra owy Ludwika IX, równie  wypowiadaj cy si  przeciw nim, postanowi  zlikwidowa  skutki
ostatnich zaburze . Szymon de Montfort znalaz  jednak oparcie w drobnym rycerstwie i
mieszczanach londy skich; poparcia udzieli a mu te  znaczna cz  kleru, akcentuj c w ten sposób
nienawi  do popieranego przez króla fiskalizmu papieskiego. Na czele tych si  Montfort odniós
nad królem zwyci stwo pod Lewes ( 14 maja 1264), bior c do niewoli Henryka III, jego brata
Ryszarda i syna Edwarda. Z t  chwil  w adza przesz a w r ce Montforta, który sprawowa
prawdziw  dyktatur , mimo i  nosi  tylko tytu  seneszala królestwa. Staraj c si  zapewni  sobie
poparcie zwo  on parlament, w którym po raz pierwszy obok baronów i pra atów zasiedli
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przedstawiciele ni szego rycerstwa (po 2 z hrabstwa) i wi kszych miast (1264). Parlament ten sta
si  punktem wyj cia istniej cego dzi  angielskiego cia a ustawodawczego.
Jednak e wi kszo  baronów podj a wojn  domow , któr  o ywi a ucieczka ksi cia Edwarda,
trzymanego dotychczas w charakterze zak adnika. Pod Evesham, w 1265 r. Szymon de Montfort
zosta  pokonany i zgin ; rozpocz y si  okrutne represje wobec jego zwolenników, którzy wobec
tego musieli kontynuowa  rozpaczliw  walk . Dopiero Gilbert de Clare, przedstawiciel
umiarkowanych baronów, dawny towarzysz walki Montforta, a potem jeden ze sprawców jego
kl ski, wymusi  na królu z pomoc  papie a uk ad w Kenilworth (1267), umo liwiaj cy wyzutym z

asno ci przeciwnikom króla odzyskanie swych posiad ci. W wydanym w tym e roku statucie z
Marlborough król musia  tak e odnowi  postanowienia Wielkiej Karty.
Nast pca nieudolnego Henryka III (od 1272), Edward I, mimo osobistych przekona  o
nieograniczono ci w adzy królewskiej, potrafi  zrozumie  konieczno  ust pstw na rzecz
przeciwnej tendencji, a jego popularno  umo liwi a mu porozumienie z opozycj   niezb dne z
powodu trudno ci finansowych, zwi zanych z toczonymi niemal bez przerwy wojnami. W 1295 r.
Edward I zwo  parlament, powo uj c do , wzorem Montforta, przedstawicieli ni szego rycerstwa,
ni szego kleru i miast; w dwa lata pó niej, kiedy ucisk podatkowy wzrós  jeszcze bardziej,
zdecydowa  si  uzna  konieczno  zgody parlamentu na nak adanie podatków. Z wolna rós  udzia
parlamentu w ustawodawstwie, ale jednocze nie zaznaczy a si  ró nica mi dzy d eniami pra atów
i baronów (tj. lordów) a przedstawicielami miast i ni szej szlachty, którzy z czasem (ostatecznie za
Edwarda III) utworz  obraduj  odr bnie od lordów Izb  Gmin.
Za s abego Edwarda II przewag  osi gn li baronowie; w 1311 r. król znalaz  si  pod kontrol
kolegium z onego z 21 baronów (tzw. lordów rz dz cych), a nadzór nad ca ci  spraw pa stwa
mia  sprawowa  parlament, zwo ywany dwa lub trzy razy w roku i decyduj cy o sprawach wojny i
pokoju, o powo ywaniu armii, o wyjazdach króla na kontynent, wreszcie zatwierdzaj cy nominacje
urz dników. Dopiero w 1322 r. przy pomocy miast i rycerstwa uda o si  usun  ten rz d lordów;
decyzje w najwa niejszych sprawach pa stwowych mia y by jednak nadal podejmowane przez
parlament.

79. Polityka zewn trzna Anglii

Edward I poszed  na ust pstwa wobec opozycji wewn trznej, chc c zapewni  poparcie dla
prowadzonej przez siebie polityki ekspansji. Odnios a ona pocz tkowo liczne sukcesy. Po
zaci tych walkach, w których w adca Walii Lewelin ap Gruffyd (124682) odpiera  z powodzeniem
agresj , dosz o jednak w latach 128283, po  mierci Lewelina, do opanowania ca ego niemal kraju.
Tron Walii przekaza  Edward po jej pacyfikacji w 1301 r. swemu synowi Edwardowi (II) i odt d
tytu  ksi cia Walii przys ugiwa  ka dorazowo najstarszemu synowi królewskiemu. W praktyce
Walia zosta a wcielona do Anglii.
Podobny los mia  spotka  Szkocj . Król Aleksander III (124986) musia  z  Edwardowi ho d z
ca ego swego terytorium; jego nast pca, Jan Balliol (129296) przyp aci  opór niewol ; cz
angielskich lub zanglizowanych szkockich baronów przesz a na stron  Edwarda. Królestwo Szkocji
zosta o wcielone do Anglii, ale górale szkoccy nie z yli broni. Wybuch o powstanie, które w
pewnych okolicach przybra o charakter wojny ch opskiej . Na jego czele stan f William Wallace;
w l y'! r. zadai on Anglikom kl sk  pod Sterling. Powsta ców popar  Filip Pi kny, król francuski,
który zaatakowa  w tym czasie Gujenn . Edward I ponawia  jednak wyprawy na Szkocj , w 1298 r.
pobi  powsta ców pod Falkirk, a w 1305 r. pojma  Wallace'a i kaza  go straci . Sukcesy te, drogo
przez Anglików op acone, nie przynios y ostatecznego zwyci stwa. Krewny Wallace'a, Robert
Bruce, og osi  si  w 1306 r. królem Szkocji, a w 1314 r. rozgromi  wojska angielskie pod
Bannockburn, po czym Anglicy musieli opu ci  ca kowicie Szkocj .
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Powstanie przeciw Anglikom wybuch o równie  w Irlandii (1315), a powsta cy tamtejsi ofiarówali
koron  Edwardowi Bruce, bratu króla Szkotów. Z trudem uda o si  Anglikom przywróci  sw

adz  w Irlandii ( 1318), ale nowa ekspedycja do Szkocji w 1322 r. znowu przynios a kl sk .
Pokój w Northampton w roku 1328 uzna  niepodleg  Szkocji.
Niepowodzenia Anglii w tych wojnach starali si  wyzyska  Kapetyngowie, którzy stale d yli do
wyparcia jej z kontynentu. Ich zamiarom sprzyja y tak e nieustanne tarcia wewn trzne za Edwarda
II, które pog bia a nienawi  mi dzy królem a jego  on  Izabel , córk  Filipa Pi knego. W 1324 r.
brat królowej, Karol IV Pi kny, król Francji, opanowa  Gujenn . Na pro  siostry nada  jednak
zdobyte lenno jej synowi Edwardowi (III). Umocniwszy si  na kontynencie, królowa wraz ze
swym faworytem Rogerem Mortimerem wróci a do Anglii i korzystaj c z ogólnego
niczadowolenia wznieci a bunt przeciw nieudolnemu królowi. Edward II zosta  przez parlament
zdetronizowany (1327) i wkrótce potem w bestialski sposób zamordowany przez Mortimera. Po raz
pierwszy parlament angielski rozstrzyga   przynajmniej formalnie  o usuni ciu "pomaza ca
bo ego" z tronu. Fakty tego rodzaju mia y si  odt d w dziejach Anglii cz ciej powtarza .

80. Krucjata przeciw albigensom i opanowanie po udniowej Francji przez
Kapetyngów

Filip August wcieli  do domeny królewskiej wielkie posiad ci Plantagenetów w pólnocnej
Francji, umacniaj c w ten sposób w adz  Kapetyngów na tych terenach. Pozostalo jeszcze zadanie
opanowania po udniowej cz ci kraju, gdzie w adza królewska ci gle by a fikcyjna. Tote  Filip
August  pilnie  ledzi  rozgrywaj ce si  tam dramatyczne wypadki, bacz c jednak, by przed czasem
nie podejmowa  zbyt skomplikowanych zada . Kapetyngowie wkroczyli do Langwedocji dopiero
wtedy, kiedy jej samodzielno  polityczna, gospodarcza i kulturalna zosta a podkopana przez

ugotrwa e i okrutne wojny religijne.
Cale po udnie Francji, a w szczególno ci hrabstwo Tuluzy, przenikn  w XII w. nowy ruch
religijny, czerpi cy swe powodzenie z gl bokiego rozczarowania, jakie budzil oficjalny ko ció ,
coraz bardziej schodz cy na tory walki o w adz  i bogactwa. Ruch ten, zapocz tkowany dzi ki
krucjatom przez przybyszów ze Wschodu i tych, którzy na Wschodzie bywali, pozostawa  pod
wp ywem bu garskich bogomi ów i bizantyjskich paulikian (por. I, 72 oraz II, 43). Wykracza  on
daleko poza dogmatyk  chrze cija sk , zawieraj c elementy zoroastryzmu i manicheizmu.
Zwolennicy jego zwali si  katarami (od grec. katharoi  czy ci); od centrum ich ruchu  miasta Albiw
XIII w. zwano ich albigensami. Odrzucali hierarchi  ko cieln  i nie szcz dzili gromów pod
adresem zach anno ci duchowie stwa,  dali odebrania ko cio owi jego dóbr. Nawi zuj c do nauki
Chrystusa, odrzucalijednak liczne dogmaty (zmartwychwstanie cia , piek o, czy ciec) oraz
sakramenty. Z o i ca e  ycie ziemskie, które ich zdaniem jest przesi kni te z em, uwa ali za dzie o
szatana; tote  najbardziej gorliwi z nich, zwani "doskona ymi",  yli w ubóstwie, celibacie i
umartwieniach, zyskuj c wielu zwolenników dzi ki swemu przyk adnemu  yciu i pe nej
po wi cenia dzia alno ci na rzecz bli nich. Nie  dali bynajmniej na ladowania przez wszystkich;
o ile
"doskonali" po  mierci mieli natychmiast po czy  si  z Bogiem, to "niedoskonali" zwolennicy ich
nauki mieli po  mierci przechodzi jeszcze kilka ziemskich wciele , by wyzwoli  si  od z a. Tote
katarowie wywodzili si  nie tylko spo ród ascetów; popierali ich masowo ch opi, mieszczanie
bogatych o rodków handlowych Po udnia (Albi, Tuluza, Narbonne), a nawet szlachta  z hrabiami
Tuluzy i Montpellier w cznie.  czy o ich mi dzy innymi d enie do odebrania bogactw
znienawidzonym duchownym dygnitarzom i klasztorom oraz nienawi  do rosn cej pot gi
politycznej papiestwa i wykonawców jego woli.
Ju  Bernard z Clairvaux nie mia  powodzenia w swych wyprawach kaznodziejskich na Po udnie; w
1177 r. skar ono si ,  e ko cio y stoj  pustkami, a wi kszo  wiernych odpad a od ortodoksji.
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Katarowie stworzyli (na synodzie 1167) w asn  organizacj  ko cieln , która obejmowa a sw  sieci
coraz wi ksze obszary mi dzy Masywem Centralnym a Pirenejami. Innocenty III, przywyk y
rozwi zywa  wszystkie problemy drog  wojny i machinacji dyplomatycznych, postanowil si
rozprawi  si  z  erczj . .Jednak e kierowane do Filipa Augusta apele nie przynios y rezultatu król
francuski nie mia  ochoty wpl tywa  si  w trudne problemy Po udnia, kiedy wci  zagra  mu od
pó nocy Jan bez Ziemi.
Zamordowanie w Tuluzie legata papieskiego Piotra de Castelnau (za które odpowiedzialno
ponosi  Rajmund VI, hrabia Tuluzy) sta o si  pretekstem do og oszenia
przez Innocentego III wyprawy krzy owej przeciw hrabiemu, którego papie  og osi  w 1208 r.
pozbawionym lenna (wkraczaj c tu w kompetencje króla, przeciw czemu Filip August
protestowa ). Pod sztandary krucjaty zbieg y si  t umy awanturników, przewa nie ubogich rycerzy,
których poci ga y  upy bogatego Po udnia. St d te  wojna mia a charakter grabie y, a okrucie stwa
"krzy owców" przekracza y bezwzgl dno  wypraw wschodnich. Mimo i  formalnym wodzem
krucjaty by  legat papieski, na czo o jej wybi  si  swymi zdolno ciami wojskowymi rycerz z okolic
Pary a, Szymon de Montfort, któremu wyprawa zawdzi cza a swe militarne sukcesy, m.in.
zwyci stwo pod Muret w 1213 r. nad Piotrem II królem arago skim, przyby ym z pomoc  dla
Rajmunda. Sam papie  straci  panowanie nad rozp tanym przez siebie  ywio em: mimo i
Rajmund VI próbowa  porozumie  si  z oficjalnym ko cio em, sobór latera ski, wbrew zdaniu
papie a, w 1215 r. potwierdzi  wydziedziczenie hrabiego, nadaj c Tuluz  Szymonowi. Walk
jednak podj  syn Rajmunda VI, Rajmund VII. Szymon de Montfort zgin  ( 1218), a jego syn
Amalryk, nie mog c utrzyma  zdobytych przez ojca terenów, przekaza  w 1226 r. swe prawa
królowi Ludwikowi VIII.
Teraz monarchia kapety ska uzna a,  e czas wykorzysta  sytuacj  na Po udniu. Ludwik VIII
wyjedna  u legata papieskiego now  kl tw  na Rajmunda VII i w krótkim czasie, pal c i morduj c
"heretyków", opanowa  wi kszo  Langwedocji.  mier  nie pozwoli a królowi doko czy  dzie a;
wdowa po nim, Blanka kastylijska, zawar a w 1229 r. ugod  z Rajmundem, pozostawiaj c mu
cz  dziedzictwa (z sam  Tuluz ); hrabia chc c utrzyma  swe posiad ci musia  teraz sam
gorliwie pali  heretyków. Po  mierci Rajmund  (1249) tuluza skie dziedzictwo obj  jego zi ,
Alfons, hrabia Poitiers, brat Ludwika IX. Z agodzi  on nieco furi  inkwizycji, a rozs dne i
gospodarne jego rz dy pozwoli y do pewnego stopnia przezwyci  skutki barbarzy skich
spustosze  okresu krucjaty i wojen domowych. Mimo to rozkwit gospodarczy po udnia Francji i
wiecka kultura langwedocka zosta y zniszczone bezpowrotnie. Po bezpotomnej  mierci Alfonsa z

Poitiers (1270) hrabstwó Tuluzy wraz z Poitou i innymi jego apana ami zosta o wcielone do
domeny królewskiej.
Wojny z albigensami by y, zdaniem cz ci historyków, podbojem Langwedocji przez Francuzów z
Pó nocy; by  mo e bez tej kl ski rozwój obu cz ci dzisiejszej Francji, ró ni cych si  j zykiem i
kultur , poszed by odr bnymi drogami.

81.Ludwik IX  wi ty

Z zewn trznymi sukcesami Kapetyngów  czy o si  wewn trzne umocnienie ich monarchii.
Wielokrotnie cytowane s owa Ludwika IX: "Tylko jeden król jest we Francji" by y wyrazem
wzrostu znaczenia w adzy królewskiej i zako czenia okresu feudalnej anarchii. Bunty, podnoszone
przez wielkich wasali królewskich przeciw Blance kastylijskiej w okresie ma oletno ci Ludwika
IX, zosta y st umione, podobnie odparto interwencj  angielsk  Henryka III (por. II, 23). Nad
pozosta ymi jeszcze wielkimi lennami korony wyra nie zawis a ci ka r ka suzerena.
Przypomina y o tym wysokie op aty przy dziedziczeniu tych lenn, cz sto po czone z
odst powaniem suzerenowi pewnych terenów i zamków, opieka królewska w okresach
ma oletno ci dziedziców lenna, a na co dzie   permanentne interwencje królewskich urz dników,
przekraczaj cych swe kompetencje w gorliwym wyszukiwaniu wszystkich mo liwych prerogatyw
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monarchy wobec ziem jego wasali. Rozporz dzenia królewskie (tzw. ordonanse) odnosz ce si
pocz tkowo do domeny, Filip August stara  si  rozszerzy  na ca e królestwo, wydaj cje wspólnie z

ównymi wasalami korony. Ludwik IX móg  ju  sobie pozwoli  na samodzielne wydawanie
ordonansów dla ca ej Francji.
Pewne niebezpiecze stwo na przysz  mia y stanowi  wydzielane m odszym cz onkom dynastii
apana e. Piotr z Dreux w Bretanii, Karol w Anjou i Maine mieli stworzy  w asne dynastie, których
odr bna polityka rozsadza a cz sto spoisto  monarchii.

elazna r ka królewska ukróci a wojny feudalne, rozbójnictwo i przywróci a elementarne
przynajmniej warunki bezpiecze stwa. W 1258 r. Ludwik IX móg  wyda  ca kowity zakaz wojen
prywatnych i samodzielnego dochodzenia sprawiedliwo ci z pomini ciem drogi s dowej.
Jednocze nie zwalcza   w sojuszu z ko cio em  barbarzy sk  procedur  s dow , zakazuj c
pojedynków s dowych i  daj c szukania dowodów przez dokumenty pisane i zcznania  wiadków.
Zwalczaj c wszystkie autorytety mog ce rywalizowa  z królem, Kapetyngowie nie zamierzali i
zbyt daleko w ust pstwach na rzecz ko cio a. Ludwik IX, król asceta nosz cy w osiennic  i
biczuj cy si , którego celem  ycia by o odzyskanie grobu Chrystusa, a marzeniem  abdykacja w
celu ca kowitego oddania si  pobo nym praktykom, ju  za  ycia cieszy  si  ogromnym autorytetem
moralnym, a po  mierci zosta  kanonizowany. Nawet on jednak nie my la  ust powa  ani w
sprawie nominacji biskupów (kuria rzymska nie popiera a ju  elekcji, lecz  da a dla siebie prawa
obsadzania biskupów), ani w sprawie ca kowitego zwolnienia kleru od s dów  wieckich; daleki by
równie  od ulegania pretensjom fiskalnym papiestwa.
Polityka Kapetyngów wobec miast by a zró nicowana; swobód komunalnych udzielali ch tnie
miastom, le cym na terenach wielkich wasali, a tak e na ziemiach  wie o w czonych do
domeny; miastom ze swej.domeny natomiast nadawali liczne przywileje i udogodnienia w handlu,
ale utrzymywali nadal  cis  nad nimi kontrol , poddaj c jej gospodark  miejsk ; ponoszone przez
miasta ci ary finansowe na rzecz monarchii by y bardzo wysokie.
W miar  wzrostu zakresu terytorialnego i rzeczowego w adzy królewskiej rós  równie  królewski
aparat administracyjny, rekrutuj cy si  spo ród ubo szego rycerstwa i z mieszczan; w ród jednych
i drugich szczególnie ceniono "legistów"  wykszta conych prawników, którzy od XII w. zaczynali
ponownie przenosi  do Francji znajomo  prawa rzymskiego (por. II, 87), a nawet zaszczepia  jego
zasady w praktyce, zw aszcza tam, gdzie sz o o teoretyczn  podbudow  praw monarchy. Dawni
królewscy domownicy i funkcjonariusze dworscy stali si  dygnitarzami pa stwowymi: kanclerze
wspó decydowali o polityce pa stwa, konetablowie i marsza kowie z zarz dców stajni stali si
zast pcami króla jako dowódcy wojsk i pe nomocnikami do specjalnych porucze  itd. Z
administracji dworskiej wydzieli a si  Izba Rachunkowa (ostatecznie za Filipa Pi knego) oraz s d
królewski, zwany parlamentem, przyjmuj cy apelacje od ni szych instancji, równie  spoza domeny
królewskiej. Instytucje te oraz królewskie archiwum znalaz y sta  siedzib  w Pary u, który

yskawicznie rosn c co do obszaru i liczby mieszka ców sta  si  stolic  Francji w pe nym tego
owa znaczeniu.

Interesy królewskie w skali lokalnej reprczentowali bailifowie, obecnie administruj cy ju
wykrystalizowanymi okr gami, którzy dzi ki swej inicjatywie nieustannie podkopywali resztki
niczale no ci istniej cych jeszcze wielkich seniorii. Ich nadu ycia, na które skar o si  feudalne
mo now adztwo, wybiega y w tym punkcie naprzeciw interesom monarchii. Na zdobywanych od
1226 r. terenach Langwedocji odpowiednikiem bailifów byli seneszalowie, których zakres w adzy
by  jeszcze wi kszy i których twarde rz dy zapisa y si  w pami ci ludno ci Po udnia. Ordonanse
Ludwika IX z 1254 i 1256 r. zakazywa y bailifom i seneszalom nabywa  dobra na
administrowanym terenie, a tak e  eni  si  z mieszkankami tych prowincji: mia o to zapobiec
powi zaniu urz dników z miejscow  oligarchi  feudaln . Na co dzie  nadu ycia urz dników
zwalczali obje aj cy kraj (od 1247) funkcjonariusze królewscy (g ównie z zakonów  ebrz cych),
którzy zbierali skargi ludno ci. Akcja ta przynios a Ludwikowi IX znaczn  popularno  w ród
ch opów; znalaz a ona wyraz w tzw. ruchu pastuszków, ch opów organizuj cych wypraw  do

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Egiptu, by uwolni  króla z niewoli. Ruch ten ( 1251) przybra  rych o charakter antyfeudalny i
zosta  krwawo st umiony przez baronów.
Silna wewn trznie i na zewn trz monarchia Kapetyngów wyros a w XIII w. na pierwsz  pot
Europy. Przyczyni  si  do tego równie  autorytet moralny, jakim cieszy  si  Ludwik IX, który
mimo swego oddania sprawom religii umia  znale  s owa krytyki pod adresem papiestwa,
zw aszcza w okresie kompromituj cego zatargu z Fryderykiem II. Z tym ostatnim zachowa
Ludwik  mimo kl tw papieskich  do ko ca przyjazne stosunki. Ludwik IX wyst powa
wielokrotnie jako arbiter w sprawach mi dzypa stwowych, a tak e w sporze Henryka III z
poddanymi w Anglii.
Dopiero pod koniec panowania, wiedziony mira em odzyskania Jerozolimy, da  si  wci gn  w
polityk  w osk  papiestwa, popieraj c przedsi wzi cia sycylijskie swego brata Karola jako
wst pny krok do wypraw przeciw muzu manom (por. II, 57).

82. Walka Filipa Pi knego z papiestwem

Syn Ludwika, Filip III  mia y, wpl ta  si  w interesie papiestwa i stryja  Karola Andegawe skiego,
w niefortunne akcje na terenie Hiszpanii, marnotrawi c w nich si y Francji. Dopiero w osobie
wnuka  w. Ludwika, Filipa IV Pi knego, ujrza a Francja na swym tronie znowu wybitnego
polityka, cho  dalekiego od moralnej prostolinijno ci wielkiego dziada. G ównym problemem,
przed którym stan  Filip, by  narastaj cy od lat cichy spór z papiestwem o w adz  nad ko cio em
francuskim; jego drug  stron  by y rosn ce wp ywy Francji w kolegium kardynalskim (cz ste
wybory Francuzów na tron papieski w drugiej po owie XIII w.) i zagro enie niczale no ci
papiestwa przez neapolita skich Andegawenów, popieranych przez Franej . Spór ten przerodzi  si
w otwart  walk , z chwil  gdy na tronie papieskim zasiad  wojowniczy Benedetto Gaetani jako
Bonifacy VIII. Dawna walka cesarzy z papiestwem od a jako spór tiary z koron  francusk , a
Fryderyk II znalaz  kontynuatora i m ciciela w osobie bliskiego mu indyferentyzmem religijnym
Filipa Pi knego, który d c do uwolnienia w adzy królewskiej  od wszelkich ogranicze , zarówno
natury ko cielnej, jak i feudalnolennej, wybiega  w swych planach w epok  absolutyzmu. Biegli w
prawie rzymskim legi ci, na czele z Wilhelmem Nogaretem z Montpellier, nienawidz cym
papiestwa potomkiem albigensów, odgrywali przy Filipie kierownicz  rol .
Jego przeciwnik Bonifacy VIII dorównywa  Innocentemu III ambicj , ale nie zdolno ciami ani
zr czno ci  polityczn ; nie rozumia  te  ani zmian w uk adzie si  europejskich, ani os abienia
papiestwa w wyniku w asnej polityki fiskalnej i dzia alno ci opozycji w  onie ko cio a. Zatarg
zapocz tkowa o ob enie podatkiem kleru francuskiego przez Filipa IV (1296) i protest papie a w
bulii Clericis laicos. Na wygórowane pretensje papiestwa Filip odpowiedzia  represjami z
dziedziny fiskalnej: zabroni  wywozu kruszców, co wstrzyma o p yn ce z Francji do Rzymu
ró nego typu op aty na rzecz kurii, a królowi zyska o poklask niech tnej papieskim pretensjom
opinii publicznej, z wi kszo ci  kleru francuskiego w cznie. Poci gni cie przez Filipa przed swój

d jednego z biskupów z po udniowej Francji spowodowa o niczwykle ostr  reakcj  papie a.
Bonifacy VIII, upojony sukcesem og oszonego na rok 1300 jubileuszu, który  ci gn  do Rzymu
tysi ce pielgrzymów z ca ej Europy, poczu  si  zwierzchnikiem wszelkiej w adzy  wieckiej i
sformu owa  ten pogl d w bulii Ausculta fili ( 1301), która wzywa a króla do Rzymu na synod,
maj cy si  zaj  sprawami Francji.
W odpowiedzi Filip Pi kny zwo  w 1302 r. do Pary a przedstawicieli kleru, rycerstwa i
mieszcza stwa, którzy pot pili fiskalizm papieski i pretensje kurii rzymskiej do zwierzchnictwa
nad Francj . Zgromadzenie to uwa a si  zwykle za pocz tek francuskiej reprczentacji
spo ecze stwa, tzw. Stanów Generalnych; w rzeczywisto ci zgromadzenia wzywanych przez króla
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przedstawicieli poszczególnych stanów (ka dego z osobna b  nawet razem) wyst powa y
sporadycznie ju  od czasów Filipa Augusta.
Ostatnia bulla Bonifacego VIII  Unam sanctam, z 1302 r., wydana w okresie kl sk Filipa we
Flandrii, zawar a w najdobitniejszej formie wszystkie pretensje papiestwa do w adzy nad  wiatem.
Czasy jednak nie sprzyja y tej tendencji. Legi ci Filipa IV nawi zali kontakty z pot  opozycj
antypapiesk  we W oszech i w samej kurii, na której czele sta  wydziedziczony przez Bonifacego
ród Colonnów. Równie  znajduj cy szerokie poparcie w masach plebejskich radykalny od am
franciszkanów (fraticelli; por. III,17) ostro zwalcza  Bonifacego, zarzucaj c mu bezprawne
usuni cie z tronu i uwi zienie swego poprzednika Celestyna V, popularnego w ród fraticellów. W
1303 r. Wilhelm Nogaret wraz z Colonnami zdecydowali si  na nies ychany zamach, którego sam
pomys  by wiadectwem upadku autorytetu papie a: napadli Bonifacego VIII w Anagni i traktuj c
go brutalnie, usi owali uprowadzi  ze sob  do Francji. Papie  zosta  wprawdzie uwolniony przez
ludno  miasteczka, ale wkrótce zmar .
O bezsilno ci kurii  wiadczy fakt,  e nast pca Bonifacego, Benedykt XI, pospieszy  od razu z
rozgrzeszeniem Filipa, którego wina, przynajmniej po rednia, w tym wypadku nie podlega a
dyskusji. Jednak e triumf króla Francji by jeszcze wi kszy: po Benedykcie XI w roku 1305
wybrano papie em uleg ego Filipowi pra ata francuskiego Betranda de Got, arcybiskupa Bordeaux,
jako Klemensa V. Nowy papie , niech tny podró y do Italii z powodu tocz cych si  w nie w
Lombardii walk zwi zanych z powstaniem Dolcina (por. III, 17), pozosta  na sta e we Francji, pod
bezpo redni  kontrol  swego protektora. Od 1309 r. za  osiedli  si  w Awinionie, mie cie na
pograniczu Francji i królestwa Burgundii, otwieraj c w ten sposób d ugi okres wp ywów
francuskich w kurii, zwany "niewol  awinio sk ".

83. Wojna flandryjska, sprawa templariuszy. Nast pcy Filipa Pi knego

Nie wsz dzie szcz cie sprzyja o Filipowi. Korzystaj c z pretekstu, jakiego dostarczy o przymierze
hrabiego Flandrii Gwidona Dampierre z Edwarem I, król francuski uwi zi  niewiernego lennika i
postanowi  wcieli  bogate hrabstwo do domeny. Do 1301 r. Flandria zosta a opanowana, za ogi
francuskie wprowadzono do miast, gdzie Filip opar  si  na patrycjacie, tworz cym stronnictwo
Ieliaerts (tj. przyjació  lilii  herbu Francji). Przeciw Francuzom wyst pili jednak ju  w tym e roku
rzemie lnicy: powsta cy wymordowali za ogi francuskie w Brugii (jutrznia flamandzka") i
Gandawie, a odwetowa wyprawa rycerstwa francuskiego zosta a rozgromiona przez mieszcza sk
piechot  flamandzk  pod Courtrai 11 lipca 1302 r. W bitwie tej, zwanej "bitw  ostróg" (odpinanych
poleg ym rycerzom francuskim) umocni a si  niczale no  Flandrii, formalnie tylko uznawanej za
lenno Francji, a jednocze nie pog bia a si wiadomo  odr bno ci narodowej Flamandów. Filip
Pi kny musia  si  zadowoli  zatrzymaniem w obr bie domeny królewskiej tzw. Flandrii francuskiej
(zamieszkanej przez ludno  mówi  po francusku) z miastami Lille i Douai. Pokój zawarto
zreszt  dopiero w 1320 r.
Dzia ania wojenne Filipa (Flandria, wojna z Angli  o Gujenn ), spowodowa y,  e finanse
królewskie, zw aszcza po kl sce we Flandrii, by y w op akanym stanie. Poprawy nie przyniós  ani
ucisk podatkowy, ani si gaj ce niebywa ych rozmiarów operacje mennicze króla (psucie monety).

rodkiem uzdrowienia finansów mia a by  kasata zakonu templariuszy, którzy w wyniku swej
dzia alno ci bankierskiej skupili we Francji ogromne bogactwa. W 1307 r. Filip oskar
templariuszy o herczj , niemoralno , sojusz z "Saracenami" i mnóstwo innych zbrodni, aresztowa
ich i skonfiskowa  ich dobra; sobór we Vienne, zwo any w 1312 r. przez pos usznego papie a,
zalegalizowa  to wyst pienie, znosz c zakon; w dwa lata pó niej zgin  na stosie w Pary u ostatni
wielki mistrz templariuszy, Jakub de Molay, zaprzeczaj c oszczerstwom i i wzywaj c przed s d
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bo y swych prze ladowców. Dzi ki epidemii panuj cej w 1314 r.  yczeniu jego sta o si  zado :
jeden za drugim zmarli HIemens V, Nogaret i Filip IV.
Skutki zbytniego wyt enia si  Francji na zewn trz i ucisku fiskalnego wewn trz kraju da y si
odczu  za czasów kolejno panuj cych trzech synów Filipa Pi knego w formie zaburze
spo ecznych, ogarniaj eych szerokie warstwy spo ecze stwa. Nacisk ze strony zorganizowanych w
"lig " baronów zmusi  Ludwika X do ust pstw, m.in. do usuni cia lub stracenia kilku
niepopularnych legistów. Ale g ówne niebezpiecze stwo dla przysz ci Francji wy oni o si  w
zwi zku ze spraw  sukcesji. Od Hugona Kapeta do Jana I, pogrobowego syna Ludwika X, korona
przechodzi a z ojca na syna. Z chwil mierci Jana I ( 1316) wy oni  si  problem sukcesji w linii

skiej (siostra zmar ego, córka Ludwika X, Joanna) lub m skiej (brat Ludwika X, Filip). W
rezultacie Filip V obj  rz dy, a Stany Generalne w 1317 r. odrzuci y sukcesj  kobiet, uznaj c
"prawo salickie", przewiduj ce dziedziczenie korony francuskiej wy cznie po mieczu. Poniewa
Filip równie  pozostawi  tylko córki, koron  odziedziczy  po nim brat, Karol IV Pi kny. Z jego
mierci  w 1328 r. wygas a g ówna linia Kapetyngów. W my l uchwa y z 1317 r. tron przeszed  na

Filipa VI hrabiego Valois (Walczjusza), bratanka Filipa Pi knego. Edward III, król angielski, wnuk
Filipa Pi knego po jego córce Izabeli, nie zakwestionowa  na razie praw Filipa VI, a nawet z
mu ho d ze swych posiad ci francuskich. Dopiero pó niej sprawy mia y si  skomplikowa .

84. Królestwa Pó wyspu Pirenejskiego. Reconquista

Od XIII w. coraz wi ksz  rol  polityczn   w Europie zacz y gra  chrze cija skie królestwa
Hiszpanii; ze skromnych podopiecznych papie y, Kapetyngów i Plantagenetów sta y si  one
silnymi pa stwami, podejmuj cymi samodzieln  ekspansj  polityczn  daleko poza teren pó wyspu.
Podbój Hiszpanii przez Arabów (por. I, 34 i 45) nie obj  pó nocnozachodniej cz ci pó wyspu. Po
pierwszym okresie paniki, zbiegli na ten teren mo ni wizygoccy odbudowali tam w skromnych
rozmiarach swe królestwo (718  wybór króla Pelagiusza), dla którego ustali a si  nazwa Asturii, a
od X w., w zwi zku z przeniesieniem stolicy  Królestwa Leonu. Drugim chrze cija skim
organizmem pa stwowym w Hiszpanii by a karoli ska Marchia Hiszpa ska (por. I, 61), pó niej
zwana Hrabstwem Barcelony, uniczale niona rych o od swego suzerena  króla Francji (formalnie
jednak dopiero w XIII stuleciu). W IX X w. wytworzy o si  w Pirenejach jeszcze jedno,
niewielkie, lecz silne królestwo Nawarry, które za  na wpó  legendarny król Ignacy w IX w.
Obok nich rozwija y si  hrabstwa Kastylii i Aragonii. Ze wzrostem liczby tych chrze cija skich
pa stewek królowie Leonu, dziedzicz cy sw  w adz  bezpo rednio po królach wizygockich,
zacz li w X w., pocz wszy od Alfonsa III (866  912), przybiera  tytu  cesarzy Hiszpanii, celem
zaznaczenia swego nadrz dnego stanowiska w stosunku do innych dynastów.
Gro ne chwile prze ywa y chrze cija skie pa stewka w drugiej po owie X w., kiedy gro ny wódz
kalifów kordoba skich, Muhammad ibn Abi Amir zwany A1Mansur (tj. zwyci zca, st d u
chrze cijan  Almanzor), posun  najdalej na pó noc granice posiad ci arabskich i zburzy  w 997 r.
sanktuarium ca ego Zachodu  Santiago de Compostela z rzekomym grobem  w. Jakuba, ju  w tym
czasie przyci gaj cym pielgrzymki z odleg ych stron. Ale walki wewn trzne w kalifacie, a wkrótce
( 1031) jego rozpad na liczne emiraty (przesz o 20) sprawi ,  e dla chrze cijan zako czy  si  okres
defensywy, a rozpocz a si  reconquistaodbieranie Maurom (tak okre lano w Europie Arabów z
Maghrebu i Berberów) zaj tych przez nich terenów Hiszpanii. Król Nawarry Sancho III Wielki
(1001 35) zjednoczy  pod swym panowaniem równie  Kastyli  i Aragoni ; umieraj c jednak
podzieli  swe pa stwo, w wyniku czego Kastylia i Aragonia sta y si  niczale nymi królestwami.
Hegemonia przesz a teraz do królów Kastylii: Ferdynand I (1037  65) po+ czy  Kastyli  ze starym
królestwem Leonu, ajego syn Alfons VI, zdobywca Toledo ( 1085), odgr5 wa  decyduj  rol  w
dalszych walkach z muzu manami, toczonych obecnie z pomoc  obcych krzy owców, g ównie
francuskich; u jego boku wyst powa  pocz tkowo s ynny Cyd (w ciwie Rodrigo Diaz de Vivar)
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bohater hiszpa skiego eposu rycerskiego, który opanowawszy Walencj , broni jej do  mierci
(1099)jako niczale ny w adca.
HI ski poniesione przez Arabów zmusi y ich do wczwania na pomoc maroka skich Almorawidów
(por. II, 69); w bitwie pod Zalacc  w 1086 r. Jusuf ibn Taszfin zwyci  chrze cijan,
podporz dkowa  sobie ca  muz uma sk  Hiszpani  i rozpocz  prze ladowania chrze cija skiej
ludno ci,  yj cej pod tolerancyjnymi do niedawna rz darni Arabów. Mimo sta ego dop ywu
krzy owców francuskich nieporozumienia mi dzy nimi a rycerstwem hiszpa skim oraz walki
mi dzy królami hiszpa skimi u atwia y Maurom obron . Dzielny król Aragonii, panuj cy tak e w
Nawarze, Alfons I Wojowniczy, usi owa  przez ma stwo z córk  Alfonsa VI Urakk  opanowa
pojego  mierci ( 1109) równie  Kastyli  i Leon; doprowadzi o tojednak tylko do nowych walk
mi dzy chrze cijanami. Przy tej okazji oderwa a si  od królestwa Leonu Portugalia, nadana w 1093
r. przez Alfonsa VI w lenno franeuskiemu krzy owcowi Henrykowi burgundzkiemu (z bocznej
linii Kapetyngów). Syn jego, Alfons I, uniczale ni  si  ca kowicie i w 1143 r. przyj  tytu  króla
Portugalii.
Mimo tych walk reconquista po chwilowym za amaniu zosta a podj ta na nowo; w roku 1118
krucjata pod dowództwem Alfonsa I arago skiego zako czy a si  zdobyciem Saragossy. W 1134 r.
Alfons I i krzy owcy francuscy ponie li kl sk  pod Fraga, jednak e zwyci skie walki prowadzi
dalej Alfons VII król Kastylii i Leonu, który odnowi  przez specjaln  ceremoni  koronacyjn  w
1135 r. tytu  "cesarza Hiszpanii". W 1134 r. zerwaniu uleg a unia Aragonii z Nawarr , rych o
jednak Aragonia po czy a si  z Hrabstwem Barcelony (1137, dzi ki ma stwu hrabiego
Rajmunda Berengara IV z Petronel  arago sk ). Powsta e w ten sposób pa stwo
arago skokatalo skie obj o równie  znaczn  cz  po udniowej Francji: Roussillon, Narbonne,
Prowansj .
Reconquista (mimo sukcesów  jak zdobycie Lizbony przez Portugalczyków1147, Almerii przez
Kastylijczyków  1147, Tortozy przez Arago czyków  1148) zosta a w drugiej po owie XII w.
zahamowana przez Almohadów, którzy z kolei podporz dkowali sobie muzu ma sk  Hiszpani .
Dop yw krzy owców zza Pirenejów os ab ; stworzono natomiast do walki z Maurami zakony
rycerskie: Alcantara (1156), Calatrava (1158) i kilka innych. Wszystkie one przyj y regu
eystersk  i pozostawa y pocz tkowo pod kontrol  cysterskiej kapitu y generalnej.
Wiek XIII przyniós  mu zumanom w Hiszpanii ostateczn  kl sk : Na apel Innocentego III podj to
w 1212 r. wielk  krucjat  pod dowództwem Alfonsa VIII króla Kastylii, z udzia em Aragonii,
Nawarry, Leonu oraz krzy owców francuskich; rezultatem jej by o zdruzgotanie si  Almohadów
pod Navas de Tolosa 16 lipca 1212 r. Od tej pory si y kastylijskie, arago skie i portugalskie
rywalizowa y w opanowywaniu po udnia Hiszpanii. Alfons III portugalski oko o 1250 r. opar
po udniowe granice swego pa stwa o Atlantyk, przybieraj c tytu  króla Algarbii; Aragonia
opanowa a Walencj  (1238), Murcj  (1266, stracon  pó niej na rzecz Kastylii) i Baleary (1228
37); najwi ksze jednak zdobycze osi gn a Kastylia, od roku 1230 na sta e ju  zjednoczona z
Leonem. Za rz dów Ferdynanda III (1230  52, w Leonie od 1217) i Alfonsa X Kastylijczycy
opanowali kolejno Kordob  ( 1236), Sewill  (1248), a wreszcie port atlantycki na po udniowym
wybrze u  Kadyks ( 1262). Z t  chwil  okres reconquisty by  w zasadzie zako czony. W r ku
Maurów pozosta  jedynie emirat Grenady; tamtejsza dynastia Nasrydów (od 1232) uzna a w 1246 r.
lenne zwierzchnictwo Kastylii.

85. Rozwój wewn trzny królestw Pó wyspu Pirenejskiego. Ustrój spo eczny i
polityczny.

W  lad za opanowywaniem terenów arabskich sz a ich kolonizacja; znaczna cz   ludno ci
mu zuma skiej uchodzi a bowiem na po udnie, wielu muzu manów gin o w rzcziach urz dzanych
przez krzy owców, zw aszcza francuskich. Ch opi osadzani na nowych terenach, szczególnie w
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Kastylii, cieszyli si  wi kszymi swobodami ni  na dawnych ziemiach: cz sto powstawa y tam tzw.
behetriewolne gminy ch opskie, maj ce prawo wyboru seniora spo ród rycerstwa. Znaczne
osiad ci otrzymywali francuscy krzy owcy, którzy ch tnie  ci gali osad  ków z Francji.
Osadnicy francuscy otrzymywali specjalne uprawnienia, okre lane jako "prawo francuskie"; 
czasem osadzano na tym prawie równie  ch opów pochodzenia hiszpa skiego. Du y procent
Francuzów znalaz  si  w ród duchowie stwa; w niektórych zakonach utworzyli oni ca e konwenty.
Nie brak o ich te  w nowo zak adanych miastach, gdzie równie  wyodr bniali si  w autonomiczne
gminy z w asnym prawem. Jednak w ci gu XII  XIII w.  ywio  francuski uleg  asymilacji.

Szlachta hiszpa ska rozpad a si  na dwie grupy: wielkich baronów (ricos hombres) i ni sz
szlacht  (infanzones). W Królestwie Aragonii, kraju o wy szym stopniu feudalizacji, grupy te
utworzy y odr bne stany. Sytuacja tego królestwa, z onego z zacofanej Aragonii, w której
dominowali wielcy panowie feudalni, oraz bogatej Katalonii i Walencji z miastami (Barcelona,
Walencja) odgrywaj cymi pierwszorz dn  rol  w handlu  ródziemnomorskim, by a
skomplikowana. Przedsi wzi cia wojenne królów Aragonii na terenie Hiszpanii, Francji i W och
uzale nia y ich coraz bardziej od podatków, uchwalanych przez kortczy. D enia do ekspansji na
po udniow  Francj  za ama y si  z kl sk  pod Muret ( 1213), gdzie w walce z Szymonem de
Montfort zgin  król Piotr II (por. II, 80); w 1245 r. równie  sekundogenitura arago ska, hrabstwo
Prowansji, zosta o opanowane przez Kapetyngów (obj je Karol Andegawe ski). Król Jakub I
rozszerzy  natomiast granice królestwa w Hiszpanii i zdoby  (do 1237) Baleary, gdzie pocz tkowo
utworzy  równie  sekundogenitur , dopiero w 1349 r. bezpo rednio z czon  z Aragoni . Syn jego
Piotr III,  onaty z córk  Manfreda, wyst pi  z pretensjami do dziedzictwa po Hohenstaufach (por.
II, 41). Sprzyja a mu nienawi , jak  wzbudzi y na Sycylii rz dy Karola Andegawe skiego i jego
francuskiego otoczenia. Rze  Francuzów w Palerzno, zwana "nieszporami sycylijskimi" (30 marca
1282), rozpocz a powstanie, zako czone uwolnieniem ca ej wyspy od Francuzów; z odsiecz
przyby  Piotr III, proklamowany w Palermo królem. Mimo organizowanych przez papiestwo
"krucjat" przeciw wykl temu królowi Aragonii, Sycylia by a dla Andegawenów stracona, cho
Arago czycy nie zdo ali opanowa  kontynentalnej cz ci spadku po Hohenstaufach. Nast pca
Piotra III, Jakub II, zyska  w 1326 r. Sardyni , natomiast Sycyli  musia  odst pi  ju  w 1291 r.

odszemu bratu Fryderykowi, którego potomkowie panowali na wyspie a  do 1377 r. Dopiero
wtedy wróci a ona do starszej linii domu arago skiego.
Uzale nieni w tych walkach od pomocy mo nych, królowie Aragonii musieli si  zgadza  na coraz
dalsze ograniczenia swej w adzy. W 1265 r. ustalono,  e spory mi dzy królem a stanami ma
rozstrzyga  najwy szy s dzia (justicia mayor), mianowany przez króla spo ród rycerstwa, ale
usuwalny tylko za zgod  stanów; mia  on strzec przywilejów szlachty i móg  anulowa  wyroki
króla. Przywileje Piotra III z 1283 r. i Alfonsa III z 1287 r. podda y króla ca kowicie kontroli
stanów, a w ciwie maj cych decyduj ce wp ywy baronów (ricos hombres). Król nie móg  obj

adzy bez zaprzysi enia przywilejów stanowych (czemu towarzyszy a deklaracja s dziego,
przypominaj ca królowi,  ejest tylko wykonawc woli szlachty). W razie pogwa cenia ustaw król
móg  by  usuni ty. Tej przewadze szlachty towarzyszy o w Aragonii ci sze ni  w Kastylii
po enie ch opów; w 1281 r. kortczy og osi y przywi zanie ich do ziemi.

Trzecie królestwo Hiszpanii, Nawarra, znalaz o si  od roku 1235 w r kach francuskich hrabiów
Szampanii, a od 1274 r. w unii personalnej z Francj , zako czonej w 1328 r. wraz z wyga ni ciem

ównej linii Kapetyngów. W rezultacie Nawarra nie wzi a udzia u w ekspansji na po udnie i
znaczenie tego pirenejskiego królestwa upad o.
Hiszpania okresu reconquisty by a krajem o skomplikowanej strukturze narodowo ciowej i
wyznaniowej. W Kastylii, najpot niejszym z królestw, zacz  si  formowa  hiszpa ski j zyk
literacki, oparty na dialekcie kastylijskim z okolic Toledo; w tym j zyku Alfons X skodyfkowa
prawo, ten j zyk by  j zykiem urz dowym królestwa. Odr bnymi drogami posz a Portugalia. W
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Królestwie Aragonii pocz tkowo g ówn  rol  odgrywa  j zyk katalo ski, a dwór pos ugiwa  si
prowansalskim. W Nawarze znaczn  cz  ludno ci stanowili Baskowie, którzy nie d yli
bynajmniej do jedno ci z roma sk  ludno ci  pó wyspu. Silnie reprczentowany w pó nocnej cz ci
Hiszpanii element francuski (g ównie langwedockoprowansalski, ale równie  z pó nocnej Francji)
do  szybko uleg  asymilacji; d ej nieco trwa a asymilacja chrze cijan z Hiszpanii arabskiej (tzw.
mozarabów:), którzy ró nili si  od swych wspó wyznawców z pó nocy odr bn  liturgi
(wywodz  si jeszcze z czasów wizygockich), a tak e j zykiem. Papiestwo za da o likwidacji
obrz dku mozarabskiego, upatruj c w nim herczj .
Inaczej by o z mas  ludno ci arabskoberberyjskiej, podbitej w toku reconquisty. Ludno  ta (tzw.
mudejaros), stoj ca na wysokim poziomie cywilizacyjnym, by a pocz tkowo chroniona przez
królów, rozumiej cych jej znaczenie dla gospodarki i kultury kraju; podobnie otoczyli oni opiek
(zw aszcza Alfons X) ludno ydowsk  liczn  w arabskiej Hiszpanii, bogat  i reprczentuj
wysok  kultur . Od XIV w. jednak coraz cz ciej dochodzi  do g osu fanatyzm, prowadz cy do
krwawych prze ladowa .
Portugalia prze ywa a pod d ugim panowaniem Dionizego Sprawiedliwego (12791325), który przy
pomocy genue czyków po  podwaliny portugalskiej  eglugi dalekomorskiej, okres
pomy lno ci gospodarczej (rozwój handlu, u atwiony szerok  tolerancj  wobec  ydów i
mu zumanów). W tym te  czasie ukonstytuowa y si  portugalskie kortczy, które uzyska y wy czne
prawo uchwalania podatków. Ten okres kontynuowa y pomy lne rz dy Alfonsa IV i Piotra. Ponura
historia zg adzenia przez Alfonsa pi knej  onyjego syna Piotra, Incz de Castro (temat, poci gaj cy
wielu twórców), nie zak óci a na d sz  met  pokoju królestwa.
W wyniku walk i przeobra  XII  XIII w. kraje Pó wyspu Iberyjskiego zaj y w polityce
europejskiej, w kulturze i ideologii wa ne miejsce, wysuwaj c si  cz sto na czo ow  pozycj .
Rozwój literatury wj zykach narodowych, wspania y rozkwit architektury, dzia alno
uniwersytetów z Salamank  na czele, prace uczonych, skupionych przy Alfonsie X "M drym",
rozpowszechnianie w Europie wiedzy przej tej od Arabów  to ogromny wk ad Hiszpanii do
cywilizacji europejskiej. Nale y te  pami ta  o rosn cej roli Hiszpanii w ko ciele. St d pochodzi
za yciel dominikanów (por. III,16), tu te  pot nie rozwin y si  zarówno tolerancyjne, jak i
skrajnie fanatyczne pr dy katolicyzmu.

ROZKWIT KULTURY  REDNIOWIECZNEGO ZACHODU

86. Chrze cija stwo jako wyraz feudalnej ideologii

W wieku XI dokonuje si  ostateczna krystalizacja odr bnego, zachodnioeuropejskiego kr gu
cywilizacyjnego. Mimo  ywych kontaktów z s siednimi cywilizacjami: bizantyjsk  i arabsk ,
kultura zachodnioeuropejska posz a odt d w asn  drog , by uzyska  na niej osi gni cia, które
pozwoli y pó niej Europie Zachodniej wyprzedzi  pozosta e cywilizowane obszary  wiata i
uzyska  nad nimi d ugotrwa  przewag .
Podkre la si  dwie zewn trzne cechy  redniowiecznej kultury Zachodu: jej chrze cija sko  i
aci sko . By o to dziedzictwo po pó nym antyku, uproszczone i sprymityzowane w trudnych

czasach wczesnego  redniowiecza. Mimo tych form zewn trznych kultura  aci skiego
redniowiecza by ajako ciowo czym  zupe nie ró nym od kultury pó noantycznego

chrze cija stwa. Jak ca okszta t  ycia spo ecznego, wszelkich dzia  ludzkich (nawet
gospodarczych) zosta  wci ni ty w formy religijne, tak sama religia zosta a przesycona feudaln
tre ci  spo eczn  i dostosowana do wczesno redniowiecznego stanu wiedzy, poj  i wyobra .
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Stosunek  wiata do za wiatów, Boga do cz owieka, zosta ci le zhierarchizowany wed ug modelu
feudalnego. Bóg  to pot ny suzeren, tym ró ni cy si  od ziemskich,  e egzekwuj cy w surowy
sposób kary za ludzk  feloni . W ówczesnych wyobra eniach przeto wyst powa  w postaci
monarchy na tronie: wizerunki Chrystusa ukrzy owanego s  bardzo rzadkie, a je eli si  pojawiaj ,
to Chrystus, ubrany w bogaty strój, króluje z krzy a z oboj tnym lub dumnym obliczem: nie cierpi.
Otacza go hierarchia wasali niebieskich i ziemskich: tam anio owie (podzieleni na ró ne stopnie i
rangi) i  wi ci, tunamiestnik ziemski, cesarz lub papie  (czy te  obydwaj, równolegle zapatrzeni w
dwa
"miecze"   wiecki i duchowny), królowie, ksi ta, rycerze, metropolici, biskupi, plebani. Czasem
Bóg nie jest bezpo rednim seniorem w adców ziemskich, lecz dzia a przez po rednictwo  w.
Piotra. Natomiast szatan  to wasal, który pope ni  feloni , znienawidzony symbol z amania
wierno ci  g ównej cnoty feudalnego spo ecze stwa.
Porz dek feudalnyjest porz dkiem ustanowionym przez Boga, a wi cjest porz dkiem idealnym;
podwa anie go równa si  wyst powaniu przeciw woli bo ej. Ka dy cz owiek zatem powinien
wype nia  na ziemi obowi zki swego stanu (ustalone w klasycznej formule Adalberona z Laon,
por. II, 2), za co otrzyma stosown  do zas ug i do stanu nagrod  w  yciu pozagrobowym.
Albowiem niebo i piek o tak e dostosowywano do feudalnej hierarchii, dziel cje na zró nicowane
kr gi i sfery.
Obowi zki wasala wobec seniora by y  ci le ustalone feudalnym zwyczajem lub spisanym
dókumentem. Tak e obowi zki cz owieka wobec Boga by y  ci le okre lone wed ug jego stanu. W
zarnian za dochowywanie przykaza  i za oddawanie czci Bogu  ten ostatni by  zobowi za y do
udzielania zbawienia i zapewnienia poczesnego miejsca w jednym z kr gów niebieskich. Poniewa
dochowywanie przykaza  (zw aszcza od pi tego wzwy ) przedstawia o dla krewkich
redniowiecznych barbarzy ców nie lada trudno , tym wi kszy nacisk k adziono na oddawanie

czci Bogu, przy czym czynno  ta przeradza a si  stopniowo w coraz bogatszy i bardziej
skomplikowany rytua , wykonywany przez wyspecjalizowany w nim kler.  wieccy wierni brali w
ceremoniach udzia jako fundatorzy i jako widzowie tych obrz dów, maj cych niema y walor
widowiskowy. Sami, poza nielicznymi modlitwami b  wznoszeniem niczrozumia ych dla nich
okrzyków w rodzaju Kyrie elejson, uprawiali tylko zaczerpni te z rytua u  wieckiego akty pokory i
poddania: padanie plackiem na ziemi  u stóp krzy a, kl czenie ze z onymi r koma, jak przy
komendacji itp.
Wiara w proporcje mi dzy wspania ci  liturgii a  ask  okazywan  przez Boga  czy a si  z
magicznym sposobem my lenia. Wi cej mszy, wi cej  wiec, wi cej psalmów  a Bóg b dzie musia
spe ni dania fundatora tych wspania ci. Tote  mnisi z Cluny, zapobiegaj cy o poparcie Boga
dla wielkiego dzie a naprawy ko cio a,  piewali codziennie w o miu porach dnia i nocy  cznie 210
psalmów, d c do na ladowania chórów anielskich, nieustannymi pieniami s awi cych wielko
Pana Zast pów. Nie brak o w tych nabo stwach elementu choreograficznego, wyra aj cego si
w  ci le przepisanych gestach, ruchach r k, pok onach.  piew komplikowa  si  coraz bardziej,
prowadz c do powstania imponuj cych utworów muzycznych.
Ten formalizm liturgiczny, stanowi cy wyk adnik prymitywizacji uczu  religijnych, zacz  budzi

tpliwo ci ujednostek bardziej wykszta conych b  g biej pojmuj cych etyczne zasady
chrze ciJa stwa. Krytyka formalizmu  czy a si  zwykle z krytyk  strony moralnoobyczajowej
ycia kleru: rezultatem jej by  ruch eremicki, wywodz cy si  od Romualda z Campo Maldoli,

szukaj cy indywidualnej doskona ci chrze cija skiej w ubóstwie i separacji od zepsutego  wiata.
Inn  drog  poszli pierwsi cystersi, którzy staraj c si  nawi zywa  do ewangelicznej
komunistycznej gminy chrze cija skiej, nawrócili do pierwotnej regu y benedykty skiej,
wymagaj cej od mnichów pracy r cznej i umys owej i zast puj c ci e powtarzanie tych samych
psalmów przez samodzielne rozmy lania nad wybranymi tekstami.  aden z tych ruchów nie
doprowadzi  do zasadniczej rewizji spo ecznych idea ów chrze cija stwa, a cystersi dzi ki swej
sprawnej organizacji stali si  wkrótce narz dziem polityki papiestwa. Post puj cy podzia
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wewn trzny klasztorów cysterskich na pracuj cych r cznie "idiotów"  konwersów, zwykle
pochodzenia plebejskiego, i mnichów z rodów rycerskich, ograniczaj cych si  na ogó  do mod ów i
pracy umys owej, a tak e rosn ce bogactwa zakonu zadecydowa y o kontynuacji linii feudalnych w
spo eczno ci zakonnej.

87. Rozwój  redniowiecznej my li naukowej

Kultywowane w klasztorach dawnego typu  ycie intelektualne, znajduj ce wyraz w twórczo ci
literackiej i artystycznej mnichów, zmieni o oblicze i przenosi o si  coraz cz ciej w cie  katedr i w
ogóle do powstaj cych o rodków miejskich. Gdy w klasztorach nauka mia a by  w ciwie
wst pem do poznania liturgii, w szko ach katedralnych XXII w. traktowano j  g biej. Teologowie
starali si  tam o zg bienie sensu wiary przez studia nad Ojcami ko cio a  teologami i filozofami
chrze   cija skimi z okresu pó nego antyku, a poprzez nich si gali do "poga skich autorów
staro ytnych.
Znajomo  tych ostatnich wzros a dzi ki kontaktom ze  wiatem arabskim: to w Hiszpanii w ród
szcz ku broni i ponurych rzczi okresu reconquisty chrze cija scy mi nicy wiedzy nawi zywali
kontakt ze swymi muzu ma skimi kolegami i dokonywali  mudnych przek adów greckich
traktatów f ilozo icznych z arabskiego na  acin . W ten sposób oprócz tekstów Arystotelesa  który
niebawem sta  si  g ównym obok Biblii autorytetem  redniowiecza  przedosta y si  do Europy
tak e prace jego arabskiego komentatora, Awerroesa, wywieraj c niema y wp yw na rozwój
europejskiej my li scholastycznej. Poprzez Arabów dotar y na Zachód równie  dzie a Euklidesa,
Ptolemeusza, Hippokratesa, Galena, a z Arabów m.in. A1Chwarizmiego i Awicenny. Wszyscy oni
stali si  autorytetami, na których opiera a si  medycyna, matematyka, fizyka, geografia i
astronomia uczonych europejskich. Wierzono w ich nieomylno  tak bardzo,  e w pracach
geograficznych np. przepisywano z Ptolemeusza b dy, których oczywisto  mo na by o w XII w.
bez trudu stwierdzi .
W  wiadomo ci ówczesnych  nielicznychjeszcze  entuzjastów nauki pog bienie wiedzy stanowi o
najlepsz  drog  do polepszenia  ycia indywidualnego i spo ecznego. Otwartymi umys ami ch on li
wiadomo ci ze skarbca nauki antycznej i widzieli ogromn  przepa  mi dzy w asnym " wiat ym",
"nowoczesnym" pokoleniem a swymi nieokrzesanymi poprzednikami.
Wszystkie te nauki, w cznie z filozofi , stanowi y tylko wst p do teologii, która by a w poj ciu
uczonych  redniowiecza najistotniejszym  ród em wiedzy. Ale i na studia teologiczne podzia
nowy duch wiary w nauk . Zamiast komentowa  tylko Pismo  wi te uczeni próbowali wyja ni  je
za pomoe  filozofii staro ytnej i innych nauk; nurt ten zapocz tkowa  Anzelm (10331109),
pó niejszy arcybiskup Canterbury, twórca has a: Fides quaerens intellectum (wiara, szukaj ca
zrozumienia). Ten nowy kierunek studiów nad Bibli  mia  dopomóc w zrozumieniu dogmatów i
mia  udowodni  ich prawdziwo . Szczególnie arystotelesowska logika formalna sta a si
popularna, s c tego rodzaju dowodom, jak np. dowody Anzelma z Canterbury na istnienie
Boga*. Szczyty swe osi gn a ona w pracach znakomitego Piotra Abelarda (10791142), który
znajduj c sprzeczno ci w pismach Ojców ko cio a nie waha  si  wczwa  rozum ludzki na arbitra w
rozstrzyganiu o racji.

Prawie ka dy uczony przekazywa  sw  wiedz  i swe pogl dy innym: poczynaj c od wyk adania
pogl dów dawnych autorytetów filozoficznych i teologicznyeh, prze* Na przyk ad tzw. dowód
ontologiczny: Bóg z samej definicji jest istot  doskona ; gdyby nie istnia , nie by by doskona y, a
wi c musi istnie . Logik  tego wywodu podda  zreszt  krytyce ju  za  ycia Anzelma Gaunilon z
Mormontier.
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chodzi  czasem do formu owania w asnych spostrze  na marginesie ich dzie ; by y to tzw. glosy.
Rozbudowanie tych spostrze  prowadzi o do powstania wi kszych ich zbiorów w postaci tzw.
sentencji lub komentarzy; najwybitniejsi d yli do stworzenia
"summy"  ca okszta tu w asnych pogl dów na temat teologii, filozofii, a cz sto i na inne
zagadnienia.
Szko y, skupiaj ce wokó  s awnego mistrza licznych uczniów, mno y si  we Francji, W oszech,
Anglii, Niemczech i ca a ówc esna my l naukowa, zwi zanajak naj ci lej z tymi szko ami, nosi
nazw  "szkolnej", scholastycznej. Rozkwit jej przyniós  wiek XII, a ukoronowaniem osi gni  by a
próba pogodzenia doktryny ko cielnej z filozofi  arystotelesowsk , podj ta przez Tomasza z
Akwinu ( 1224  74), twórc  syntetycznych dzie  (zw aszcza Summa theologiae), obejmuj cych
niemal wszystkie teoretyczne i praktyczne zagadnienia, nurtuj ce feudalne spo ecze stwo. Uznaj c
warto  poznania rozumowego Tomasz kaza  mu jednak ust pi  na drugi plan wobec objawienia;
st d filozof i  traktowa  jako wst p do teologii, jej "s ug " (ancilla theologiae). Tak jak w filozofii
uznawa  hierarchiczne podporz dkowanie zmys ów rozumowi, a rozumu  objawieniu, tak te  broni
racjonalno ci feudalnego porz dku spo ecznego. Dzie o Tomasza wywar o ogromny wp yw nie
tylko na wspó czesnych  do dzi  w swych ogólnych zarysach stanowi podstaw  filozoficzn
katolicyzmu.
Poza teologi  jednak zacz y si  rozwija  tak e inne nauki, potrzebne w  yciu praktycznym, z
jednej strony  studium prawa, niezb dnego w rz dach pa stwem i ko cio em: obok prawa
kanonicznego w XII w. przedmiotem studiów sta o si  prawo rzymskie, z którego najpierw cesarze,
a potem inni w adcy starali si  wydoby  uzasadnienie suwerenno ci i nadrz dno ci swej w adzy. Z
drugiej strony rozwin o si  studium medycyny oparte na praktyce lekarskiej, a z czasem coraz
bardziej na autorach greckich i arabskich. Niestety, wskutek ko cielnych zakazów sekcji zw ok nie
sz a w parze z tymi studiami znajomo  anatomii cia a ludzkiego i fizjologii.
Obydwie te praktyczne dziedziny studiów wywariy równie  wp yw na kszta towanie s siednich,
wówczas jeszcze nie samodzielnych, kierunków bada : prawo  na histori , medycyna  na ró ne
nauki przyrodnicze. Poszukiwanie leków na poszczególne choroby i uniwersalnych eliksirów
przyczyni o si  do rozwoju alchemii, tej wzgardzonej poprzedniczki osi gni  dzisiejszej fizyki i
chemii. Niemiecki dominikanin Albert Wielki (zm.1280), mistrz Tomasza z Akwinu, uogólni  i
stara  si  dokona  syntczy ówczesnej wiedzy przyrodniczej, zw aszcza w dziedzinie biologii;
angielski franciszkanin Roger Bacon ( 1214  94), dzia aj cy w Oksfordzie, zajmuj cy si  fizyk ,
alchemi  i technik , poszed  dalej,  daj c oparcia bada  naukowych na do wiadczeniu.
Obfite w tej epoce dzie a historyczne reprczentowa y na ogó  ograniczony zasi g i ceh by y to
kroniki, maj ce ws awi  czyny dynastii b  uzasadni  ich pretensje polityczne; inne, mniej
ambitne, notowa y w porz dku chronologicznym wydarzenia dotycz ce miasta, regionu b  kraju.
Takich kronik (obok granicz cych z nimi jeszcze skromniejszych zapisek historycznych
roczników) istnia o wiele we wszystkich niemal krajach Europy: brak o natomiast dzie  z szersz
koncepcj  historyczn , obejmuj cych dzieje powszechne. Do wyj tków nale y dzie o Ottona
biskupa Freising, brata przyrodniego Konrada III Hohenstaufa, który w swej historii powszechnej
(Chronica, sive de duabus civitatibus) nawi za  do koncepcji historiozoficzne  w. Augustyna i
doszukiwa  si  w wydarzeniach historycznych zmagania wiekuiste o "pa stwa bo ego" z
"pa stwem szatana". Inne "kroniki  wiata, pisane równie   v j zykach narodowych, cz sto
rymowane, stanowi y kompilacje i zestawieniabudu c ch moralnie faktów bez szerszej koncepcji.
Od XII w. natomiast pojawiaj  si  pami   ki zawieraj ce barwne relacje z takich wydarze , jak
pocz tki ruchu

88. Pocz tki uniwersytetów
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Nie wszystkie szko y cieszy y si  jednakowym powodzeniem. Miejsca, gdzie wyk adali
najs awniejsi uczeni,  ci ga y setki  d e  am wz  yk wyk adowy, ze wszystkich kra ców
Europy. Umo liwia  to

acina która prze ywa a wówczas drug  m odo , staj c si  j zykiem coraz liczniejsz ch grup ludzi
w kszta conych. W ci gu XIIXIII w. najs awniejsze ze szkó

y y g  autonomiczne uczelnie, które przekszta ci y si  w uniwersytety (studia eneralia) p

dzi ki rz wile om a ieskim, cesarskim lub królewskim nie odlega y jurysdykcji lokaln c h w adz
wieckich i ko cielnych. Dwa najwi ksze i najs awniejsze uniwersytety europejskie, paryski i

bolo ski, stanowi ce wzór dla innych, rozwin y si  w XIXII w. , cho  same si ga y do tradycji
jeszcze starszych, a zako czenie kszta towania si  ich struktury przez oficjalne przywileje pr le
ych kateidral nej na wyspie

Uniwersytet paryski powsta  z kilku szkó  ko c ktora i klasztorze  w. Genowefy oraz znacznie
wi kszych szkó  przy opactwie  w. Wi naz wanej tak odj zyka, na lewym brzegu Sekwany,
le cych w Dzielnicy   ciask ki,, zwany od drugiej po o którym pos ugiwali si  adepci wiedzy.
Uniwersy e p

XIII w. Sorbnn  (od Roberta Sorbona, spowiednika Ludwika IX, fundatora edne o z

kolegiów uniwersyteckich), cieszy  si  specjaln  protekcj  papie y (przywileje 1194, 1214, 1231) i
kszta ci  przede wszystkim teologów: uczeni,jakich skupia , to najwybitniejsi  redniowieczni
teologowie i filozofowie z wszystkich krajów zachodniej Europy. W XII w. wyk adali w Pary u
Anzelm z Laon (zm. 1117), Wilhelm z Champeaux (zm. I121) i ich przeciwnik Piotr Abelard, a
tak e Piotr Lombard (zm. 1159), autor najpopularniejszego w  redniowieczu podr cznika
dogmatyki; w XIII w. miejsca ich zaj li najwybitniejsi przedstawiciele my li scholastycznej;
dominikanie Albert Wielki i Tomasz z Akwinu i franciszkani w. Bonawentura (zm.1274).
Jak teologia mia a swój g ówny o rodek w Pary u, tak studium prawa kwit o szczególnie w
Bolonii, obdarzone specjalnym przywilejem cesarza Fryderyka Barbarossy (1154). Uczelnia ta
nosi a te  bardziej  wiecki charakter i dopiero z czasem musia a  w obawie przed wzrastaj cym
naciskiem w adz miejskich  podda  si  protekcji papieskiej. Studia medyczne natomiast rozwija y
si  od XI w. (na podstawach, by  mo e, jeszcze wcze ni,jszych) w Salerno i w Montpellier, pod
niczaprzeczalnym wp ywem medycyny arabskiej.
W XIII w. liczba uniwersytetów wzros a. Ze starszego o rodka szkolnego rozwin  si  angielski
uniwersytet w Oksfordzie, a niebawem powsta  konkurencyjny o rodek w Cambridge; w Hiszpanii
uniwersytety otrzyma y Salamanka, Lerida, Sewilla, w Portugalii Coimbra; Fryderyk II za
uniwersytet w Neapolu, Grzegorz IXuniwersytet w Tuluzie (1229), który mia  przygotowa  kadr
teologów do zwalczania katarów. We W oszech obok mniejszych o rodków powa ne znaczenie
uzyska a Padwa.
Wzorem organizacyjnym dla wi kszo ci uniwersytetów by  Pary . Uniwersytet paryski stanowi
lu  federacj  czterech wydzia ów (sztuk wyzwolonych, prawa kanonicznego, medycyny i
teologii); najej czele sta  rektor najliczniejszego wst pnego wydzia u sztuk wyzwolonych, którego
uko czenie by o konieczne do zapisania si  na jeden z wydzia ów wy szych. Rektor kierowa
finansami uniwersytetu i sprawowa  w adz  (ograniczon  krótkim okresem kadencji) nad
profesorami i studentami, którzy na mocy przywilejów królewskich i papieskich byli wyj ci spod

adzy funkcjonariuszy miejskich i pa stwowych. Studenci sztuk wyzwolonych byli nadto
zorganizowani wed ug miejsca pochodzenia w tzw. nacje, niekoniecznie zwi zane z okre lonymi
narodowo ciami.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


W Bolonii natomiast zorganizowani byli przede wszystkim studenci, którzy tworzyli dwie
federacje,  cz ce studentów z tej lub z tamtej strony Alp; na ich czele sta a wspólna rada z
rektorem wybieranym spo ród studentów. Ka dy z profesorów prowadzi  pocz tkowo zaj cia na

asny rachunek; dopiero z czasem utworzyli oni tzw. kolegium doktorów.
Papiestwo, popieraj ce emancypacyjne d enia ludzi nauki w stosunku do w adz lokalnych i
rozci gaj ce nad nimi opiek , d o do zapewnienia sobie kontroli nad ca ci ycia, zw aszcza
nauczania uniwersyteckiego, a tak e nad tworzeniem si  nowych o rodków nauki. Od XIII w.
powstanie nowych uniwersytetów bez zczwolenia papieskiego by o niemo liwe. Studenci podlegali
jurysdykcji ko cielnej. Mimo wzrastaj cej kontroli papieskiej uniwersytety, jako o rodki my li
naukowej wybiegaj cej coraz cz ciej poza twierdzenia Biblii, a nawet kwestionuj ce ich zgodno
z rozumem, by y niebezpieczne dla wszechw adzy ko cio a. Rozumia  to ju  w XII w. Bernard z
Clairvaux, zdecydowany przeciwnik nauki d cej wówczas do zrozumienia zasad wiary, które
jego zdaniem  mo na by o zg bi jedynie przez mistyczne medytacje.
Zawzi cie zwalcza  Bernard pioniera racjonalizmu, Abelarda, prze laduj c go a  do  mierci po
ca ej Francji. Pary , o rodek nauki, nazywa  "Babilonem i zgub  dusz; twierdzi ,  e g usza le na
bardziej sprzyja rozwojowi ducha ni  czytanie ksi ek. Niebawem jednak nawet cystersi,
odcinaj cy si  pocz tkowo ostro od nauki, zaczn  wysy  cz onków swego zakonu na studia
uniwersyteckie, wyrobienie intelektualne bowiem sta o si  niezb dne. W XIII w. zakony  ebrz ce
po  na nie nacisk i w rezultacie opanuj  znaczn  cz  katedr uniwersyteckich, nie bez silnego
oporu uniwersytetów.

89.  wiecka kultura literacka

Nie wszyscy studenci, nawet wyró niaj cy si  zdolno ciami, ko czyli sw  karier jako uczeni
uniwersyteccy, powa ni duchowni na wysokich prebendach czy zakonni kaznodzieje. Wielu w
ogóle nie ko czy o studiów, czy to z braku funduszów, czy z braku cierpliwo ci, czasem z powodu
niemo no ci dostosowania swego temperamentu czy praktyki  yciowej do zasad panuj cych w
rodowisku wykszta conego duchowie stwa. Ci wykolejeni studenci odegrali jednak tak e wielk

rol  w rozwoju kultury  redniowiecznej, przede wszystkim po rednicz c mi dzy  rodowiskiem
intelektualistów a szerszymi kr gami spo ecze stwa, a tak e rozwijaj c inny,  wiecki nurt kultury,
nie skr powany regu ami scholastyki ani dyscyplin . Z nich rekrutowali si  w drowni lub zwi zani
z ró nymi dworami mo nych literaci, pie niarze, sztukmistrze, zwani pogardliwie wagantami
(w ócz gami), goliardami ( ar okami) lub  onglerami, po dani zawsze i popularni, ale zarazem
znajduj cy si  na marginesie o icjalnego spo ecze stwa. Odp acali mu si  cz sto równ  monet ,
wyszydzaj c w swych utworach jego zak amanie i nie cofaj c si  przed uderzaniem w najwi ksze
autorytety, jak w s ynnej parodii Euangelium secundum Marcam argenti*; sami cz sto zreszt
popadali w ledwie maskowany oportunizm moralny, widoczny cho by w Spowiedzi jednego z
najwi kszych przedstawicieli poczji wagantów, kolo skiego "Archipoety", nicznanego nam z
imienia dworzanina Rajnalda z Dassel.
Z dzia alno ci  tej grupy wi e si  rozpowszechnienie epiki rycerskiej, ukazuj cej wyidealizowany
obraz  ycia i mentalno ci  wieckiej cz ci ówczesnej klasy panuj cej. Opowie ci i legendy,
wywodz ce si  z ró nych, cz sto bardzo odleg ych  róde , kr ce po przydro nych gospodach i
po dworach mo nych, opowiadane podczas biesiad w zamkach i przy ogniskach obozowych,
zosta y w XI w. lub nieco pó niej spisane i uzyska y wówczas sw  form  poetyck , któr  w
zasadzie ju  zachowa y, mimo dalszego rozpowszechniania i przechodzenia z kraju do kraju. W tki
klasyczne (np. wojna troja ska, Eneida) splata y si  w nich z legendami celtyckimi i germa skimi
opowie ciami o bogach i herosach; odleg e wypadki historyczne i s awne postacie nabiera y
nowych rysów i  czy y si  w groteskowych powi zaniach: Aleksander Macedo ski, Attyla i Karol
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Wielki, Aecjusz i Teodoryk ostrogocki, brytyjski król Artus i frankijski Chlodwig  to g ówni
historyczni bohaterowie tych opowie ci. Przeznaczone dla odbiorcy nie znaj cego  aciny,
poematy rycerskie musia y by  spisywane wj zykach ludowych: francuskim, niemiec. kim,
kastylijskim itd. Obok ich redaktorów (zwanych we Francji truwerami; równie  ko ció  stara  si
rozpowszechnia  utwory w j zykach ludowych o charakterze religijnodewocyjnym, a cz ciowo
tworzone na wzór eposów bohaterskich
 opowie ci poetyckie o  yciu Chrystusa lub oparte na innych w tkach biblijnych. Pó nocna Francja
by a miejscem, gdzie powsta y najstarsze poematy rycerskie (tzw. Chansons degeste):
najs awniejszy z nich, zredagowany prawdopodobnie w XI w.
 Pie  o Rolandzie, nawi zuje do kl ski wojsk Karola Wielkiego w w wozie Roncesvaux (por. I,
61). Obok cyklu, zwi zanego z osob  Karola Wielkiego, szeroko rozpowszechniony by  w tek
opowie ci o Wilhelmie z Orange (pierwowzorem by  hrabia Tuluzy z VIII w.) oraz o Doonie z
Moguncji. Epika hiszpa ska nawi zywa a do bli szych historycznie faktów: bohaterem jej by
Rodrigo Diaz de Vivar, zwany Cydem, s ynny z walk z Arabami w XI w. (por. II, 84). Stare
germa skie opowie ci o Nibelungach zosta y w Niemczech przeredagowane pod wp ywem
francuskich epopei rycerskich, w formie poematu Nibelunge nót, znanego nam w wersji z XIII w.
Obficie t umaczono zreszt  w Niemczech tak e po maty francuskie z Pie nig o Rolandzie na czele.
Ju  w XII w. w tki francuskie si ga y nawet dalekiej Polski, przetworzone tam w powie  o
Walgierzu Uda ym.
Utwory te odbija y idea y rycerskie epoki wypraw krzy owych; stare w tki podporz dkowano
ci le nowemu stylowi  ycia i czasem tylko wy aniaj  si  spod tego pokostu pok ady dawniejszych

tradycji, które zbyt dobrze by y znane s uchaczom, by je zmienia  zgodnie z modn  konwencj .
Tylko na dalekiej Islandii w XII, XIII w. spisywano stare opowie ci o germa skich bogach i
bohaterach, tak e sagi o nieustraszonych wikingach, na które stosunkowo w niewielkim stopniu
wp yn y religijnoobyczajowe idea y rycerstwa: okrucie stwo i wiaro omstwo s  jeszcze
codziennym chlebem ich bohaterów, a przebaczenie i pokora  ca kowicie im obce. Dopiero
trzynastowieczna wersja sag, zebrana przez Snorriego Sturlassona (tzw. Heimshringla), nosi
przynajmniej zewn trzny nalot chrze cija ski.
Rozwój kultury rycerskiej okresu wypraw krzy owych, pog bienie smaku artystycznego i
wykszta cenie bardziej wyrafinowanych form  ycia dworskiego doprowadzi y niebawem do
rozszerzenia zakresu  wieckiej twórczo ci o liryk  mi osn .  ród em jej by a narastaj ca w XII w.
sublimacja uczucia do kobiety  nie bez wp ywu d ugich okresów roz ki z ukochan , b cych w
tej epoce udzia em licznych rycerzy  przeradzaj ca si  z czasem w swego rodzaju kult kobiety, z
jego licznymi przejawami w rycerskim obyczaju i ceremoniale. Liryka ta nawi zywa a
niew tpliwie do ludowych utworów tego typu, cz  jej twórców jednak rych o porzuci a te wzory,
maluj ce mi  w ich poj ciu zbyt zmys ow . Ojczyzn  rycerskiej liryki mi osnej by a
Langwedocja i Prowansja, gdzie twórczo  przej li z r k w drownych ryba tów sami rycerze
trubadurzy; w ród nich zas yn li Wilhelm IX, ksi  Akwitanii (zm. 1127), Bernard de Ventadour i
Bertrand de Born (zm. oko o 1215). Poczja trubadurów znalaz a licznych na ladowców w ród
rycerstwa pó nocnej Francji, we W oszech i Hiszpanii, a tak e w Niemczech, gdzie osi gn a
rozkwit w drugiej po owie XII i w XIII w. w twórczo ci tzw. minnesangerów. Najwybitniejszymi z
nich byli w XII w. Fryderyk von Hausen, na laduj cy utwory francuskie, oraz nicznany z imienia
poeta austriacki, okre lany jako Der Kurenberger, który nawi zywa  do poczji ludowej. W XIII w.
tworzy  najwi kszy niemiecki poeta  redniowiecza, Walter von der Vogelweide (zm. oko o 1230);
jego poczja prze ama a szablony liryki minnesangerów, wracaj c do naturalno ci; równiei:
tematycznie utwory Waltera wychodzi y poza twórczo  jego kolegów, podejmuj c satyr  i poczj
patriotyczn .
Pod wp ywem liryki mi osnej trubadurów innych barw nabra y francuskie poematy rycerskie;
pojawi y si  w XII w. nowe w tki, przekszta caj ceje w romans dworski z pog bion
psychologiczn  charakterystyk  postaci i wysuni tym na czo o w tkiem mi osnym. Najbardziej
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znanym przyk adem tego gatunku jest romans o Tristanie i Izoldzie, zaczerpni ty z w tków
celtyckich. Inny kierunek rozwoju epiki rycerskiej wyrazi  si  w przepe nionym mistyk  religijn
poemacie o Percevalu (Parsifalu), znanym w wersji niemieckiej Wolframa von Eschenbacha.
Wiek XIII przyniós  wzrost zainteresowa  kulturalnych bogatego patrycjatu miejskiego, który
wszelkimi  rodkami stara  si  dorówna  rycerstwu. Obok zwyk ych na ladownictw romansu
rycerskiego pojawiaj  si  jednak w miastach utwory w j zyku ludowym, stanowi ce specyficzny
wyraz  wiatopogl du mieszcza skiego, cz sto krytycznie oceniaj ce kultur  rycersk , ch tnie
pos uguj ce si  parodi  i satyr . Ten typ utworów (tzw. fabliaux) rozwin  si  szczególnie w
rodowisku mieszcza skim w Arras, a jego g ównym przedstawicielem by  Adam de la Halle. W

Arras równie  rozpoczyna si  odrodzenie teatru w formie prostych moralitetów i komedii
ludowych.

czno  tematyczn  i przeciwie stwo w podej ciu do tematu zawiera jedyny w swoim rodzaju
utwór literacki: Roman de la Rose (Powie  o Ró y). Rozpocz ty w pierwszej po owie XIII w.
przez Wilhelma de Lorrisjako alegoryczny poemat, stanowi cy swoisty kodeks sentymentalnej,
dwornej mi ci, zyska  pó  wieku pó niej kontynuatora w danie z Meung, przy czym kodeks
mi ci sentymentalnej zmieni  si  pod piórem dana z Meung w parodi  i satyr  spo eczn . Ta
ostatnia znalaz a  wietny wyraz w ró nych wariantach ludowej opowie ci o chytzym lisie (Roman
de Renard), które od ko ca XII w. mno  si  we Francji, a potem tak e w Niderlandach i
Niemczech.

Od XI w. rozpocz  si  pierwszy rozkwit muzyki krajów zachodnioeuropejskich. Obok ludowej
muzyki i pie ni, obok wywodz cej si  z niej pod wzgl dem melodycznym pie ni trubadurów i
minnesangerów, istnia a nawi zuj ca do wzorów antycznych i wschodnich muzyka ko cielna, która
jako jedyna by a przedmiotem nauki (z o rodkiem w papieskiej Schola Cantorum, której za enie
tradycja przypisuje Grzegorzowi Wielkiemu).  yj cy w XI w. Gwidon z Arczzo pchn  na nowe
tory nauk  muzyki; jemu przypisuje si  zarówno wynalczienie solmizacji, jak i zapisu muzycznego.
Miejsce homofonicznego (jednog osowego) chora u gregoria skiego, kultywowanego przez
benedyktynów, zacz a zajmowa  polifonia (wielog osowo ). Koniec wieku XII i wiek XIII
przynios y rozkwit twórczo ci muzycznej we Francji i W oszech, a s aw  kompozytorsk  w okresie
tej, tzw. pó niej Ars antiqua, osi gn li muzycy dzia aj cy przy katedrze paryskiej  Leoninus i
Perotinus.

 90. Sztuka roma ska

Okres krucjat  wiek XII i XIII  to czasy rozkwitu m odej, bujnej kultury zachodnioeuropejskiego
redniowiecza, rozwijaj cej si  zarówno w audytoriach uniwersyteckich, jak i na zamkach

rycerskich i w domach bogatych mieszczan, kszta tuj cej si  pod przemo nym wp ywem
ywiaj cych chrze cija stwo nowych pr dów

religijnych, ale tak e pot niejszych nowych czynników spo ecznych, narodowych nie mia ego
nurtu racjonalistycznonaukowego. Ka de z licznych  rodowisk dawa   inny odcie  tej kulturze;
razem splata y si  onejednak w imponuj  ca . Zewn . trznym wyrazem wielko ci jej
osi gni , najbardziej mo e przemawiaj cym do nas jest sztuka  redniowiecza
zachodnioeuropejskiego. Jej oryginalno  i niepowtarzalno  pojawi a si  przede wszystkim w
architekturze, niepodzielnie dominuj cej nad innymi sztukami plastycznymi.
We wczesnym  redniowieczu sztuka zachodnioeuropejska stanowi a w ciwie lokaln ,
peryferyjn  odmian  sztuki bizantyjskiej. Dopiero os abienie wp ywów bizantyjskich wskutek
sporów w sprawie kultu obrazów i post puj cej eliminacji placówek bizantyjskich z zachodniej
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cz ci basenu Morza  ródziemnego, pozwoli y architektom i artystom Zachodu szuka  w asnych
dróg rozwoju. Wzorów dostarcza y ocala e zabytki architektury rzymskiej, które na po udniu przez
prawie ca e  redniowiecze s y jako  ród o budulca i gotowych elementów (zw aszcza kolumn)
dla ko cio ów i pa aców.
Przez okres wczesnego  redniowie za w budownictwie sakralnym królowa y bazyliki (liczne
ko cio y rzymskie VIII i IX w. , ko ció w. Wincentego w Mediolanie, ko ció  klasztorny w
Centuli; por. I, 6, 39, 64).
Niektóre z nich mia y sklepione krypty  i z tych w nie sklepie  wywodzi si  charakterystyczne
dla stylu roma skiego sklepienie kolebkowe; pocz tki stylu roma skiego  czy si  zwykle z
zastosowaniem sklepienia kolebkowego, pó niej tak e krzy owego, w budowli nadziemnej
najpierw w nawach bocznych, potem i w g ównej. Oko o roku 1050 rozpoczyna si  okres rozkwitu
tego stylu, przede wszystkim we Francji. Przysadziste dawniej budowle zyskuj  na wysoko ci,
wzbogacaj  si  o dwie wie e frontowe od zachodu, czasem o jeszcze dwie dalsze od wschodu.
Wie e te zast pi y dawne wolno stoj ce dzwonnice, zachowane tylko w ko cio ach w oskich, które
w bardzo niewielkim stopniu uleg y wp ywom z pó nocy i w znacznej mierze kontynuowa y dawne
linie rozwoju, ci gle silnie ulegaj c wzorom bizantyjskim (Wenecja). Katedra w Pizie (XI  XII w.),
ze sw  charakterystyczn  fasad , zdobn  kilku kondygnacjami kolumn, znalaz a liczne
na ladownictwa we W oszech i Dalmacji.
W ojczy nie roma szczyzny, Francji, niewiele zachowa o si jej pomników: ko ció w. Filiberta w
Tournus (jeden z najstarszych), ko ció w. Magdaleny w Vczelay,  w. Sernina w Tuluzie,  w.
Piotra w Aulnay,  w. Hilarego i Panny Marii w Poitiers, katedry w Autun i Angouleme. Niewiele
zachowa o si  te  ze s ynnej w owym czasie budowli ko cio a i klasztoru w Cluny. Natomiast w
Niemczech, które do  szybko przej y z Francji zasady stylu roma skiego, istniej  do dzi  liczne
monumentalne katedry: w Moguncji, Trewirze, Spirze, Wormacji, Bambergu i in.oraz wielkie
ko cio y opactw (np. MariaLaach, Korweja). Specyficznie niemiecki dodatek stanowi o
zako czenie budowli od zachodu drug  apsyd . Z Francji i Niemiec styl roma ski rozszerzy  si  na
kraje s siednie, si gaj c a  do kra ców chrze cija stwa zachodniego: dotar  szybko do Hiszpanii
(katedra w Avili, roma skie partie katedry w Santiago de Compostela ze s ynnym portalem z XII
w.), dotar  wraz z francuskim klerem i rycerstwem do Anglii. Normanowie szerzyli go w
po udniowych W oszech; z Niemiec przeszed  do Czech, Polski (np. Tum pod  czyc , Kruszwica)
i W gier, a tak e do krajów skandynawskich. dego wp ywy nie omin y Wschodu w okresie krucjat
(z Jerozolim  w cznie); spotykamy jego  lady nawet na Rusi Halickiej.
W odró nieniu od sztuki bizantyjskiej, operuj cej g ównie malarstwem i mozaik , architektura
roma ska nierozerwalnie zwi za a si  z rze , która stanowi a g ówny akcent zdobniczy coraz
bardziej rozbudowanych portali, symbolizuj cych osob  Chrystusa jako "bram  zbawienia".
Pocz tkowo wyra nie na laduj ca malarstwo, rze ba roma ska wyzwoli a si  z czasem z jego
kanonów, tworz c postacie coraz bardziej plastyczne, które na portalach tworzy y sceny ilustruj ce
zasady wiary b  opowiadaj ce o historii zbawienia. Centralne miejsce zajmowa  wizerunek
Chrystusa w majestacie, przewa nie w scenie s du ostatecznego, zajmuj cy tympanon portalu.
Równie  wn trza ko cielne nasycaj  si  rze , zarówno ornamentaln , jak i figuraln  (kapitele
kolumn, fryzy itp.).  ciany, zw aszcza  ciany chóru, zwykle pokrywano polichromi , przy czym w
malarstwie ci gle jeszcze silne by y wp ywy bizantyjskie.

91. Sztuka gotycka. Architektura

Rozwój umiej tno ci i wiedzy technicznej architektów francuskich doprowadzi  do powstania w
po owie XII w. nowego stylu architektonicznego, zwanego umownie gotyckim (tak pogardliwie
okre lili go architekci w oskiego renesansu, widz c w nim styl naje ców germa skich, który
zaj  miejsce rzymskiego klasycyzmu). Wyst puj cy sporadycznieju  dawniej ostry  uk, który
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zast pi  teraz stosowany w  wi tyniach roma skich  uk okr y, zosta  u yty do budowy sklepienia
krzy owo ebrowego, opartego na flarach i przyporach. Po czenie tych elementów w system
szkieletowy nast pi o zapewne po raz pierwszy przy budowie (z inicjatywy Sugera) ko cio a
klasztornego w SaintDenis pod Pary em, w latach 114044. Nowy styl, umo liwiaj cy
podwy szanie budowli z jednoczesn  redukcj  grubo ci  cian, które coraz  mielej przepruwano
ogromnymi oknami, rozszerza  si  b yskawicznie; jedna po drugiej powstawa y gotyckie katedry w
pó nocnej Francji, rywalizuj c ze sob  w wysoko ci chóru, naw i wie  oraz we wspania ci
portali, nad którymi umieszczano ogromne okr gie okno rozet . Po katedrze paryskiej (Notre
Dame) powsta y monumentalne katedry w Noyon, Soissons, Laon, a na pocz tku XIII w.  w
Chartres, Reims inajwy sza z nich  w Amiens (43 m). Budowniczowie katedry w Beauvais,
usi uj cy prze cign  osi gni cia Amiens, nie wyszli poza chór (48 m), który zreszt  musieli
ratowa  przed runi ciem dodatkowymi umocnieniami. Trudno ci techniczne i ogromne koszty
monumetalnego budownictwa sakralnego sprawi y,  e budowa katedr ci gn a si  nieraz przez
stulecia.
Poza pó nocn  Francj  najwspanialszy rozkwit gotyku nast pi  w Niemczech, z pewnym
opó nieniem pod aj cych i w tej dziedzinie za przyk adem zachodniego s siada. Jednym z
najstarszy przyk adów jest. ko ció  w Limburgu nad Lahn ; do najwspanialszych zaliczy  nale y
katedry w Strasburgu, Fryburgu Bryzgowijskim, Magdeburgu, Ratyzbonie; katedra w Kolonii,
rozpocz ta na monumentaln  skal  w XIII w., zako czona zosta a dopiero w wieku XIX, cho
pó niejsze pokolenia architektów realizowa y na ogó  wiernie pierwotny plan.
Nieco odmienny od pó nocnego by  gotyk po udniowofrancuski, który da  najs awniejsze
rozwi zania w ko ciele jakobinów w Tuluz e i w nosz cej warowny charakter katedrze w Albi
(zbudowanej po zniszczeniu albigensów). Katedra w Poitiers i inne analogiczne budowle (katedra
w Le Mans) zapocz tkowa y halowy typ ko cio a o wszystkich nawach równej wysoko ci,
zwi kszaj cy jednolito e wn trza. Typ ten zyska  sobie z czasem ogromne powodzenie w
Niemczech, zw aszcza pó nocnych, a tak e w s siednich krajach s owia skich.
W Anglii gotyk, rozpowszechniony poprzez ko cio y normandzkie (por. II, 25), uzyska  niebawem
pewne specyfczne cechy  znaczny horyzontalizm, wyra aj cy si  w nicznanym na kontynencie
wyd eniu naw oraz w niczwyk ej szeroko ci bogato zdobionych i rozcz onkowanych fasad.
Najwybitniejszym dzie em tej epoki (XIII w.) jest katedra w Salisbury, obok nie  nale y wymieni
katedry w Peterborough i Lincoln.
We W oszech pó nocnych gotyk zosta  przyj ty pó no i z oporami, nigdy nie uzyska  strzelisto ci
swych pó nocnych wzorców, a jego g ówne dzie o  katedra w Mediolanie  nie mo e uchodzi  za
arcydzie o sztuki gotyckiej.
W Hiszpanii natomiast ma gotyk znakomite osi gni cia w postaci katedr w Leonie i Burgos; z
czasem hiszpa skie  wi tynie gotyckie przyjmowa y coraz wi cej elementów architektury
arabskiej, tworz c w rezultacie syntcz  obydwu stylów, w ciw  jedynie temu krajowi.

ycie monastyczne  redniowiecza odcisn o swe pi tno równie  na architekturze, zostawiaj c po
sobie specjalny typ budowli klasztornej. Po czona by a ona z ko cio em (zwykle od jego strony
po udniowej, ale u premonstratensów cz sto od pó nocy) kru gankami, otaczaj cymi wirydarz
ozdobny ogródek, cz sto ze studni  po rodku. Uk ad zabudowa , ukszta towany we wczesnym
redniowieczu w klasztorach benedykty skich i znany z planu klasztoru w St. Gallen (

IX w.), przejmowa y pó niej inne zakony, dostosowuj c do swych potrzeb. Kru ganki, a urowe na
po udniu, na pó nocy oddzielone oknami od wirydarza,  czy y ko ció  z zabudowaniami
klasztornymi ulokowanymi w  ci le okre lonym porz dku: od wschodu sala posiedze   kapitularz,
od po udnia, naprzeciw ko cio a, refektarz, tj. jadalnia, w klasztorach cysterskich cz sto oddzielna
dla konwersów, równie  od wschodu, na pi trze, dormitoria (sypialnie) lub oddzielne cele
mnichów. Od strony zewn trznej otacza y klasztor w ciwy zabudowania gospodarcze, cz sto
zw aszcza w pó niejszym okresie odr bny pa ac opata, szpital, hospicjum dla go ci klasztoru lub
pielgrzymów itp. Ca  otacza  mur, tworz cy niejednokrotnie z klasztoru pot  twierdz : ten
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obronny charakter widoczny jest zw aszcza w szczególnie pi knie zachowanym opactwie Mont St.
Michel w Normandii.
Z zachowanych klasztorów cysterskich, budowanych  ci le wed ug przyj tego w tym zakonie
planu, nale y wymieni  Fontenay, Pontigny, Royaumont we Francji, Thoronet w Prowansji, Poblet
i Santes Creus w Katalonii, Eberbach i Maulbronn we Frankonii, Sulejów i W chock w Polsce. Tak
samo rozplanowane s  cz sto tak e budynki przy katedrach, tych mianowicie, które posiada y
kapitu y z one z kanoników regularnych, zobowi zanych do wspólnego  ycia zwi zanego
przepisami regu y (np. Magdeburg, Kamie  na Pomorzu). Dekoracja rze biarska w budowlach
klasztornych wyst powa a przede wszystkim w przezroczach kru ganków (wspartych na
pojedynczych lub podwójnych kolumienkach o bogato rze bionych kapitelach) oraz w g owicach
kolumn kapitularza.
Architektura  wiecka tego okresu  to przede wszystkim budownictwo obronne. W pocz tkowych
okresach nie atwo doszuka  si  w niej jakiegokolwiek stylu: drewniany sto b, zbudowany na
trudno dost pnym miejscu, otoczony palisad  i rowem, zosta  zast piony przez pot  wie
don on  kwadratow  lub prostok tn , pó niej tak e okr  lub wieloboczn . Inne zabudowania
wznoszono z drewna i nie troszczono si  o ich obron  w chwili najazdu. Z czasem palisad
zast powa  mur kamienny (póiniej tak e ceglany) umacniany na rogach dodatkowymi basztami;
równie  zabudowania mieszkalne zacz y by  murowane, co zmniejsza o niebezpiecze stwo
po aru przy obl eniu. Wyprawy krzy owe umo liwi y rycerstwu zachodniemu zapoznanie si  ze
sztuk  fortyfkacyjn  bizantyjsk  (opart  na wzorcach rzymskich) i arabsk . Owocem zapo ycze  i

asnych innowacji technicznych by y imponuj cych rozmiarów twierdze w Palestynie i Syrii,
zw aszcza s ynny zamek joannitów, Crac des Chevaliers. We Francji powsta y istniej ce do dzi  w
ruinach Chateau Gaillard ko o Andelys, zamek w Nayac oraz cz ciowo zachowany zamek
Ludwika IX na Cite w Pary u (Palais de Justice); francusk  sztuk  fortyfikacyjn  na ladowali
niekiedy na pó nocy Pó wyspu Pirenejskiego Hiszpanie, korzystaj cy jednak w jeszcze wi kszym
stopniu ze wzorów arabskich. W Niemczech liczne zamki pokry y wzgórza  rodkowej i
po udniowej cz ci kraju (zw aszcza nad prze omem Renu); w pó nocnych Niemczech wytworzy
si  typ zamku nizinnego, szczególnie pó niej rozwini ty przez krzy aków (Malbork). W zamku
niemieckim don on nie odgrywa  centralnej roli, zamiast niego pojawi o si  kilka wie  zbli onych
rozmiarów (w murach obronnych). W oscy panowie feudalni natomiast ch tnie budowali smuk e i
wysokie obronne wie e wewn trz miast, traktuj c je jako punkt oparcia w walce o swe stanowisko
w spo ecze stwie miejskim.
We W oszech nie zanik y antyczne tradycje  wieckiego budownictwa monumentalnego;
powstawa y tam nadal pa acerczydencje, które przeniesione na pó noc od Alp przetworzy y si  w
Niemczech w bardziej surowy typ palatium cesarskiego (Pfalz; zachowane w Goslarze,
Gelnhausen, Wi npfen), na ladowany przez ksi t niemieckich (Dankwarderode Henryka Lwa w
Brunszwiku  cz ciowa rekonstrukcja w XIX w.), a tak e w adców czeskich, polskich i

gierskich.
Specjaln  rol  odgrywa a rozwijaj ca si  od XIXII w. architektura mieszcza ska. G ówn  trosk
walcz cych o samorz d komun by o uzyskanie prawa otoczenia miasta murami, a nast pnie
zdobycie funduszów na t  inwestycj . Na po udniu Francji, we W oszech, a nawet w Hiszpanii
zachowa y si  w du ej mierze fortyfikacje rzymskie, wykorzystywane w znacznym stopniu i
uzupe niane. Z zachowanych fortyfikacji miejskich XIIXIII w. do najs ynniejszych nale  mury
Carcassonne, AiguesMortes i na pó nocy  Provins. Zreszt  wi kszo  zachowanych dzi
fortyfikacji miejskich Francji, Hiszpanii, Niemiec, Anglii posiada mniejsze lub wi ksze partie z XII
lub XIII w.
Domy mieszkalne w miastach by y zwykle drewniane w okolicach, gdzie tego budulca nie
brakowa o, kamienne natomiast na terenach ubogich w drewno, a obfituj cych w kamie . Cz ste
po ary trawi ce ca e miasta spowodowa y do  szybko rozwój budownictwa kamiennego i
ceglanego we wszystkich zamo niejszych miastach. Niewiele si  dzi  zachowa o budynków
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mieszkalnych z tego okresu: do najstarszych nale  dom (pó niej ratusz) w St. Antonin w
Langwedocji, domy roma skie w Provins i Chartres, kanonia z XIII w. w Rouen. W miastach
niemieckich powstawa y domy o konstrukcji szachulcowej (drewniany szkielet  cian, wype niony
glin , pó niej ceg ami). W szczegó ach tej konstrukcji, w jej symetrii i proporcjach uwydatnia y si
lokalne style budowlane poszczególnych cz ci Niemiec, Niderlandów i pó nocnej Francji.

92. Sztuka gotycka. Rze ba, malarstwo, tkactwo artystyczne

Gotyk przyniós  rozkwit rze by, zdobi cej coraz wspanialsze portale, a tak e wn trza ko cio ów:
pojedyncze rze by figuralne umieszczano symetrycznie na filarach, zw aszcza chóru, na lektorium,
oddzielaj cym chór od nawy i w wisz cym nad nim tzw.  uku t czowym: rze by i p askorze by
zdobi y chrzcielnice, drzwi, s ki i zworniki sklepie ; obok rze by w kamieniu (od XII w. równie
nagrobków w kamieniu i br zie) kwit a coraz wspanialej snycerka, zw aszcza w Niemczech,
specjalnie w rze bie o tarzowej, w zdobnictwie am
bon, stall i drzwi.
Szczyt swój osi gn a rze ba gotycka w portalach katedr w Chartres, Reims i Strasburgu oraz w
portretach fundatorów w Naumburgu: w arcydzie ach tych (zw a szcza w postaciach Nawiedzenia
Marii Panny w Reims) wida  g boki i rosn cy wp yw rze by antycznej. Rze ba w drze wie
natomiast zmierza a ku naiwnemu re alizmowi, czasem przechodz c w naturalizm.
Odr bn  ga  sztuki stanowi o z otnictwo. Z tej dziedziny zachowa o si  wiele pi knych dzie
sztuki sakralnej (relikwia rze, sprz t liturgiczny), a tak e ozdoby strojów, bro , insygnia w adzy.
Szczególne osi gni cia mieli zw aszcza francuscy mi strzowie z Limoges, którzy w nieporówna ny
sposób  czyli z otnictwo z emalier
stwem.
Malarstwo gotyckie porzuca o odziedziczon  po romanizmie statyczno  i wyzwoli o si  spod
wp ywów bizantyjskich, najsilniejszych na terenie W och. Ale nawet i tam wiek XIII
zapocz tkowa  rozkwit malarstwa toska skiego (Piza, Florencja, Siena), prze amuj cego kanony
sztuki bizantyjskiej, humanizuj cego przedstawiane postacie, które arty ci wyposa ali w
indywidualne rysy. Cimabue, pierwszy z d ugiej listy wielkich malarzy w oskich, twórca postaci
tronuj cej Madonny oraz krucyfiksu z ko cio a  w. Krzy a we Florencji, rozpocz  tak e prace nad
freskami w ko ciele  w. Franciszka z Assy u; kontynuowali je jego uczniowie, z których
najwybitniejszym by  Giotto.
Malarstwo freskowe poza W ochami niewielkie mia o pole do dzia ania na w skich p aszczyznach
cian gotyckich ko cio ów, malarstwo sztalugowe stawia o dopiero pierwsze kroki, znacznie

wi ksze znaczenie mia o witra ownictwo, pocz tkowo nawi zuj ce do mozaiki, pó niej za  coraz
bardziej do malarstwa na szkle. Witra e tego okresu dzi ki intensywnym barwom nada y
ko cio om gotyckim specyficzny klimat wn trza, pogr onego w kolorowym pó mroku (katedra w
Chartres, kaplica pa acowa Ludwika IX, tzw. Sainte Chapelle w Pary u, katedra w Strasburgu,
ko ció w. Kuniberta w Kolonii,  w. El biety w Marburgu).
Inn  form redniowiecznej sztuki przedstawieniowej by y wyszywane lub tkane dywany ze
scenami tre ci religijnej (cykl ze skarbca katedry w Halberstadt), historycznej (s ynny dywan z
Bayeux, przedstawiaj cy opanowanie Anglii przez Wilhelma Zdobywc ), a nawet mitologicznej
(alegoryczny dywan z Quedlinburga, przedstawiaj cy za lubiny Merkurego i Filologii, powsta y
wyra nie pod wp ywem antyku).
Kwit o równie  coraz  wietniej malarstwo ksi kowe, powstawa y liczne s awne ze wspania ych
miniatur r kopisy. O rodkami jego by y: Pary  (gdzie produkcja r kopisów by a silnie zwi zana z
uniwersytetem) oraz klasztory wschodnioangielskie, nadre skie i po udniowoniemieckie. Z
rozwojem miast jednak produkcja r kopisów coraz silniej przenosi si  poza mury klasztorne i
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wi e si  z miejskimi centrami  ycia umys owego i artystycznego; w miniaturach r kopisów o
tre ci  wieckiej pojawia si  nowa tematyka (np. t ematyka  ycia dworskiego w r kopisie
zawieraj cym pie ni minnesangerów tzw. Manessesche Liederhandschrift). Jednak e rozkwit
sztuki miniatorskiej mia  dopiero nadej  z francuskimi i flamandzkimi miniaturami XIV i XV w.
Sztuka europejskiego Zachodu, podobnie jak inne dziedziny kultury, prze ywa a w XIXIII w. okres
emancypacji i kszta towania w asnych form. Nie unikaj ca wp ywów zewn trznych, wci
czerpi ca, zw aszcza we W oszech i Hiszpanii, ze skarbnicy wzorów bizantyjskich i arabskich,
potrafi a jednak uzyska  w tym okresie w asne oblicze, ajej osi gni cia, zw aszcza w architekturze,
pozostan  pod wieloma wzgl dami niedo cignione. Centrum kultury europejskiej stanowi wówczas
niew tpliwie Francja: nale y jednak pami ta ,  e dzi ki chrze cija skiemu uniwersalizmowi mog a
ona wch on  wszystkie twórcze pierwiastki i najwybitniejsze jednostki z innych krajów Zachodu
od Anglii i Hiszpanii po dalek  Polsk .

GOSPODARCZE I SPO ECZNE WSTRZ SY POZNEGO  REDNIOWIECZA

1. Kryzys XIV w. Jego symptomy demograficzne

Rozwój gospodarczy Europy  redniowiecznej nie przebiega  po linii jednostajnie wst puj cej.
Dok adniejsze badania nad jego histori   rozwijaj ce si  zw aszcza po 1930 r.  wykaza y,  e po
okresie szybkiego, a nawet gwa townego wzrostu we wszystkich dziedzinach gospodarki w XIXIII
w. nast pi o za amanie, rozmaicie przebiegaj ce w poszczególnych krajach: w jednych wcze niej,
w innych pó niej,  agodniej b  ostrzej. Dno tego kryzysu w skali europejskiej przypada na drug
po ow  XIV w. Kryzys gospodarczy, spleciony nierozerwalnie z rozwijaj cym si  fermentem
spo ecznym, spotka  si  z wyst puj cymi w tym samym okresie kataklizmami politycznymi, które
ze swej strony bez w tpienia równie  tkwi y korzeniami w procesach gospodarczych, ale same, jak
np. wojna stuletnia mi dzy Francj  a Angli , przyczynia y si  poprzez zniszczenia im towarzysz ce
do dalszego pog bienia kryzysu.
Jednym z namacalnych objawów kryzysu XIV w. jest depresja demograficzna: ludno  Europy
zmniejszy a si  powa nie odsetek jest sporny  w wyniku wojen wewn trznych i zewn trznych,
kl sk g odowych, a zw aszcza epidemii. Wed ug najnowszych szacunków ludno  Europy z 73 mln
oko o roku 1300 spad a do 45 mln oko o roku 1400. W ród epidemii przyci gn a uwag
historyków szczególnie wielka epidemia d umy, przywleczona w 1348 r. ze Wschodu do W och,
która w ci gu dwu lat obj a i spustoszy a w mniejszym lub wi kszym stopniu ca  Europ . Tej
tzw. Czarnej  mierci, która porwa a z sob   3 do  2 ludno ci Europy, niektórzy uczeni przypisuj
nawet spowodowanie ca ego kryzysu gospodarczego XIVXV w. Szczegó owsze badania wykaza y
jednak,  e objawy krvzysu na wielu terenach wyprzedzi y Czarn mier . W Anglii i Francji np
,jego pocz tki przypadaj  na schy ek XIII w. To,  e Czarna  mier  wyrz dzi a strat wi ksze, ni
inne epidemie, i  e straty te nie zosta y wyrównane, by o w nie  skutkiem rozwijaj cych si  ju
wcze niej symptomów kryzysu gospodarczego.

2. Kryzys w rolnictwie

Ogromny rozwój rolnictwa w XIXII w., umo liwiaj cy wy ywienie rosn cych      mas ludno ci,
równie  coraz wi kszej liczby ludzi nie zatrudnionych w gospodarce    rolnej, dokonywa  si
poprzez zajmowanie pod upraw  nowych ziem, a nie przez intensyfkacj  rolnictwa. Technika
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rolna, oparta na dwu i trójpolówce, a na wielu terenach na jeszcze prymitywniejszych typach
eksploatacji, nie potrafi a doprowadzi  do zwi kszenia plonów (których wysoko  nie przekracza a
zwykle, je li chodzi o pszenic , 4 ziaren z jednego). Przeciwnie, cz sto powodowa a wyja owienie
gleby. Wzrost liczby ludno ci i zapotrzebowania na zbo e prowadzi  w XIII w. do zajmowania pod
upraw  wielu terenów o s abej glebie, nie nadaj cej si  do intensywnej uprawy. Karczowano i
wypalano lasy, co powodowa o niekorzystne zmiany mikroklimatu; zaorywano  ki i pastwiska, a
to z kolei niekorzystnie odbija o si  na hodowli byd a, w konsekwencji za   na mo liwo ciach
nawo enia pól.
W miar  wzrostu g sto ci zaludnienia cz  ludno ci wiejskiej musia a szuka  nowych siedzib.
Dzi ki akcji kolonizacyjnej na wschodzie nadwy ka ludno ci Niemiec znajdowa a nowe tereny
osadnicze. Dla Francji mo liwo ci emigracyjne istnia y najpierw w Hiszpanii, a nast pnie na
zdobytych przez krzy owców terenach Bliskiego Wschodu. Ludno  Anglii kolonizowa a
po udnie, nizinne ziemie Szkocji; inne kraje europejskie nie odczuwa y przeludnienia, przeciwnie,
cz sto ch tnie przyjmowa y osadników.
Powa na liczba ludno ci wiejskiej znajdowa a zatrudnienie w miastach, coraz bardziej rosn cych,
zw aszcza we Flandrii i we W oszech. Rozwój miast wzmaga  znaczenie handlu produktami
ywno ciowymi, zw aszcza zbo em. Ten ostatni odegra  powa  rol  w dzia alno ci niemieckich

miast na po udniowym wybrze u Ba tyku, które  z Lubek  na czele  przyj y w swe r ce
zaopatrzenie w zbo e niektórych rejonów zachodniej i pó nocnej Europy, wp ywaj c na szybkie
utowarowienie rolnictwa na zapleczu hanzeatyckim: na Pomorzu, w Meklemburgii, Brandenburgii.
A.le ten rozwijaj cy si  mimo trudno ci skupu i transportu handel zbo em nie
zdo  doprowadzi  do wyrównania dysproporcji  ywno ciowych Europy. Brak by o nie tylko
rynku zbo owego w skali europejskiej, ale nawet w skali poszczególnych krajów czy regionów.
St d ci e jeszcze zjawiska kl sk g odowych na pewnych terenach, mimo obfitych plonów na
innych, niezbyt oddalonych ziemiach. W miar  wyczerpania ziem nadaj cych si  pod upraw , na
najg ciej zaludnionych obszarach zachodniej Europy kl ski g odu, powodowanego nieurodzajem,
zacz y si  mno , opanowuj c coraz szersze tereny: liczne ofiary poch on a fala g odu w latach
1315 17, obejmuj ca stopniowo kraje zachodnioeuropejskie. Ponadto na wielu obszarach stale
spada a wydajno  gleby: rezultatem by o niedo ywienie znacznej liczby ludno ci, zmniejszenie
odporno ci na choroby  przyczyna szczególnie gro nych rozmiarów czternastowiecznych epidemii.
Ludno  g oduj cych terenów szuka a ratunku w miastach, dostarczaj c rosn cych rzesz plebsu
miejskiego i zmieniaj c dotychczasow  struktur  spo eczn  miast: ros a liczba  ebraków,

ócz gów, tworzy y si  bandy, utrzymuj ce si  z rabunków, rozboju na drogach, a nawet
napadów na w ci feudalne i klasztory.
Tak  sytuacj , widoczn  ju  przed Czarn mierci  lat 134850, zaostrzy y wielkie epidemie,
pustosz ce ca  Europ  b  poszczególne jej cz ci. Po Czarnej  mierci przysz y epidemie w
latach 1360,1369,1375, na niektórych terenach dotkliwsze nawet od niej, uniemo liwiaj ce
wyrównanie strat demograficznych. Wiele wsi ca kowicie opustosza o: wskutek opró nienia
licznych gospodarstw powsta a mo liwo  obsadzenia ich przez ch opów, wegetuj cych
dotychczas na gorszych glebach. Tak powsta o zjawisko opuszczonyeh wsi, których grunty z wolna
ponownie porasta y lasem. Opuszczenie najgorszych gleb i skoncentrowanie uprawy na lepszych
gruntach uzdrowi o sytuacj  w rolnictwie, ale trzeba pami ta ,  e dzia o si  to kosztem tysi cy
istnie  ludzkich. Na licznych terenach, zw aszcza w Anglii, wykorzystano opuszczone tereny jako
pastwiska: bujny rozwój hodowli owiec w Anglii XIVXV w. wi e si  zatem z kryzysem
angielskiego rolnictwa.

3. Kryzys spo ecze stwa feudalnego
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Kryzys rolnictwa  podstawowej ga zi  redniowiecznej gospodarki  musia  odbi  si  w decyduj cy
sposób na gospodarce miejskiej, a tak e na stosunkach spo ecznych. Dotkn  on przede wszystkim
wielkie gospodarstwa panów feudalnych, zwi zane z rynkiem zbo owym, jakie istnia y w Anglii i
na zapleczu miast hanzeatyckich. W wyniku spadku liczby ludno ci ceny zbo a nie mog y
utrzyma  si  na dawnym wysokim poziomie, przy którym gospodarka pa ów na "manorach" i
"folwarkach" mog a by  op acalna; natomiast silnie wzros y p ace robotników rolnych, których
liczba znacznie spad a. Obecnie dostawy na rynki miejskie sta y si  domen  wi kszych
gospodarstw ch opskich, uprawianych znacznie intensywniej, a zatem wydajniejszych, a zarazem
maj cych mo no atwiejszego dostosowania si  do potrzeb zmiennego rynku. Spadek cen zbo a
uderzy  równie  w tych panów feudalnych, którzy utrzymali rent  w naturze w nadziei  atwego i
korzystnego spieni enia danin na rynku miejskim.
Nie najlepiej wyszli równie  panowie feudalni, którzy dokonali pe nej zamiany powinno ci
ch opskich na rent  w pieni dzu: ogólny kryzys dotkn  bowiem równie  stosunki monetarne.
Znany powszechniejest faktwykorzystywania przez panuj cych regale menniczego do uzupe nienia
zasobów swego skarbca poprzez zmniejszanie ilo ci kruszcu (srebral w nowych emisjach
monetarnych. Szczególn  s aw  fa szerza na tronie cieszy  si  Filip Pi kny, ale jego angielscy
rywale (Edward I, a zw aszcza Edward III) w nie mniejszym stopniu dewaluowali monet .
Dewaluacja, która obj a zreszt  tak e monet  z ot , doprowadzi a do dczorganizacji handlu,
pog bionej ponadto bankructwem, u progu wojny stuletniej, zwi zanych z królem angielskim
najwi kszych w oskich  irm bankowych  Bardich i Peruzzich.
Kryzys XIV w. dotkn  wi c w wielkim stopniu klas  panuj , a zw aszcza ni sze jej warstwy,
którym trudniej by o przywróci  zachwian  tak dotkliwie równowag  ekonomiczn  w asnej
egzystencji. Ruina drobnego rycerstwa doprowadzi a w wielu krajach, szczególnie za  w tych,
które prze ywa y rozprz enie polityczne, do zjawiska bandytyzmu rycerskiego, rozwijaj cego si
w Niemczech od XIII w., we Francji w XIV, w Anglii w XV w. Raubritterzy niemieccy trudnili si
przewa nie rozbojem na szlakach handlowych, ale nie gardzili te  napadami na chaty ch opskie; we
Francji w okresie wojny stuletniej powstawa y natomiast bandy wojskowe, licz ce setki ludzi i
cz sto uderzaj ce nawet na klasztory i miasta.
Znaczna cz  rycerstwa, uwa aj ca zwyk y rozbój za uw aczaj cy swej czci, szuka a ratunku w
wyprawach wojennych, mog cych dostarczy  uczestnikom bogatych  upów i zdobyczy uzyskanych
w "rycerski" sposób b  te  nada  za zas ugi wobec króla. St d ekspansja Plantagenetów we
Francji spotka a si  w XIV w. z ogromnym poparciem rycerstwa angielskiego, z poparciem,
którego tak brak o Janowi bez Ziemi i Henrykowi III. Gdy nie uda o si  utrzyma  zdobyczy
francuskich, rycerstwo angielskie usi owa o w rozpaczliwej wojnie domowej ratowa  podstawy
swej egzystencji przez eliminacj  cz ci w asnej grupy spo ecznej. Podobn  rol  odgz'ywa y walki
w Niemczech mi dzy Habsburgami, Wittelsbachami i Luksemburgami: opanowaniu przez mo ny
ród nowego ksi stwa czy królestwa towarzyszy  nap yw zwi zanego z nim rycerstwa, chciwego
nada  i urz dów. Wreszcie znaczna cz  rycerstwa szuka a szcz cia u boku krzy aków w walce z
poga skimi ludami ba tyjskimi, gdzie na nowych terenach mo na by o jeszcze uzyska  sk po przez
zakon co prawda nadzielane lenna. Z upadkiem Królestwa Jerozolimskiego zamkn y si  natomiast
mo liwo ci uzyskania s awy i maj tku na Wschodzie.
W tej trudnej sytuacji, kiedy dochody z renty feudalnej coraz bardziej topnia y, znaczna cz
duchownego i  wieckiego mo now adztwa si gn a do innego  zdawa oby si  bardziej pewnego
rodka, stara a si  mianowicie wywrze  nacisk na ch opów i zmusi  ich do zwi kszenia

powinno ci. Nie by o to  atwe, bo zwi kszanie czynszów sk ania o ch opa do ucieczki, a
mo liwo ci obj cia nowego gospodarstwa na dogodnych warunkach w epoce wielkich pustek nie
brak o. Sytuacja ch opów uleg a znacznej poprawie; przede wszystkim niskie ceny zbo a  jeden z
paradoksów feudalizmu umo liwia y im wzrost w asnej konsumpcji. Trudno ci  v zbycie nadwy ek
zbo owy  dotyka y równie  gospodarstwa ch opskie, ale wi ksza elastyczno  ich ekonomi
umo liwia a im przetrwanie trudno ci i wykorzystanie ka dej okazji korzystne  zbytu: trzeba za
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pami ta ,  e przy ogólnej tendencji spadkowej ceny zbo a waha si  bardzo silnie i mo liwo ci
wykorzystania koniunktury nie brak o. Rosn c zamo no , ch opi nabierali zarazem  wiadomo ci
swego znaczenia i warto ci sw  pracy, przeciwstawianej bezu ytecznemu  yciu panów
darmozjadów, cz sto kon promituj cych wówczas sw  godno  zbójeckim rzemios em. Po ca ej
Europie kr   szyderczy dwuwiersz:
Gdy Ewa prz a, Adam ry ,
Kto wtedyja nie panem by ?
Próby ze strony panów podwy szenia czynszów ch opskich przy poparciu i presj pa stwa,
tendencje do przywi zania ich do ziemi oraz silniejszego podporz dkowani  osobie pana spotyka y
si  z pot nym oporem, przeradzaj cym si  w krwawe powsta. nia. Opór ch opów wywo o
zreszt  tak e zwi kszenie podatków przez pa stwo, które szuka o w ten sposób drogi wyj cia z

ugó'w i pokrycia wydatków na nieustanne wojny, prowadzone w XIV w. przewa nieju  przy
udziale wojsk najemnych.

4. Powstaitia ch opskie

Do najsilniejszych wyst pie  ch opów dosz o w XIV w. we Francji i w Anglii pogr onych
nie w wojnie stuletniej, która os abiaj c znacznie aparat pa stwo wy, pozwala a panom

feudalnym ' na bezprawie,. ch opom za  stwa    rza a warunki samoobrony przed   owym
bezprawiem.
We Francji kompromituj ca feudalne rycerstwo kl ska pod Poitiers (1356), w której znaczna cz
szlachty poleg a lub dosta a si  do niewoli angielskiej (por. III, 28), przyczyni a si  do tego,  e
ch opi przestali si  ba  or a swych panów. Ci ostatni usi owali przerzuci  ci ar na barki
poddanych, a ich próby zwi kszenia ucisku ch opów zbieg y si  z posuni ciami pa stwa, które
zwi kszy o podatki, konieczne nie tylko do zrównowa enia kl ski, ale przede wszystkim do
zap acenia ogromnej sumy, jakiej  dali Anglicy za wypuszczenie z niewoli pojmanego pod
Poitiers króla Jana Dobrego.
Wyst pienie miast pod przewodnictwem Stefana Marcela i ucieczka delfma Karola z Pary a

mieli y ch opów, ponadto za  grabie e niep atnych oddzia ów wojskowych zmusi y ich do
rozpaczliwego oporu. Od Beauvaisis i regionu paryskiego fala powstania, zwanego  akeri  (od
nadawanego ch opom pogardliwego przezwiska: dacques Bonhomme  Kuba Prostak), przetoczy a
si  do Pikardii i Szampanii (1358). Ch opi nie mieli  adnego pozytywnego programu: dali uj cie
swej zaciek ej nienawi ci do panów, których po prostu starali si  wyt pi : p on y zamki i dwory
feudalne, ze szczególn  zaciek ci  niszczono dworskie archiwa z zapisanymi w nich
powinno ciami ch opskimi.
Panika,jaka wybuch a w ród szlachty, sprzyja a rozszerzeniu powstania; najwybitniejszy z jego
przywódców, Wilhelm Cale, nawi za  kontakty z wodzem pary anMarcelem i pomóg  mu w
oswobodzeniu stolicy blokowanej przez delfina. Panice opar  si  przywódca opozycji przeciw
delfinowi, Karol Z y, król Nawarry, który rozprawia  si  kolejno z mniejszymi oddzia ami
ch opskimi i skupi  wokó  siebie coraz liczniejsze grupy rycerstwa pó nocnofrancuskiego. 10
czerwca 1358 r. pod Mello nast pi o spotkanie wojsk Karola Z ego z g ównymi si ami powsta ców
pod wodz  Wilhelma Cale. Pod pretekstem rokowa  zwabiono wodza powsta ców, który pó niej
zgin  w wymy lnych torturach. Pozbawione wodza oddzia y ch opskie zosta y zniesione, po czym
nast pi y krwawe represje. Tysi ce ch opów zgin y; zwyci scy rycerze nie szcz dzili kobiet ni
dzieci, niszczyli w szale zemsty nawet zasiewy i palili ca e wsie. Dopiero og oszona przez delfina
w sierpniu 1358 r. amnestia po a kres tej rzczi, która powi kszy a ci  sytuacj  kraju.
Zwyci stwo klasy panów feudalnych nie zmieni ojednak kierunku rozwoju; przeciwnie, l k przed
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nowym powstaniem hamowa  panów w ich d eniu do zaostrzenia powinno ci i ograniczenia praw
ch opstwa francuskiego.
W Anglii do podobnego powstania dosz o w  wier  wieku pó niej. T o by o podobne: d enia
panów feudalnych do zwi kszenia powinno ci ch opów i ograniczenia ich
swobody osobistej, a zw aszcza narzucone teksty maksymalne p acy robotników rolnych  maj ce w
intencji ich twórców zapobiec wzrastaniu tych p ac i zapewni  manorom si  robocz   zbieg y si  z
nowymi podatkami, z kl skami wojennymi i os abieniem w adzy pa stwowej w okresie
ma oletno ci króla Ryszarda II. W dodatku na wsi rozwija a si  agitacja w drownych ksi y,
zwanych lollardami, opozycyjnie nastawionych w stosunku do hierarchii i w uproszczonej formie
przenosz cych w masy tczy Wiklefa o konieczno ci przywrócenia ko cio owi pierwotnego ubóstwa
(por. III, 19). Najwybitniejszy z tych agitatorów, John Ball, przemierza  dziesi tki wsi, atakuj c
wsz dzie w swych kazaniach ksi y i rycerzy, a tak e urz dników królewskich ograbiaj cych
ubog  ludno  wsi i miast; g osi  te  równo e wszystkich ludzi i walk  z niesprawiedliwo ci .
Wiosn  1381 r. wygnanie poborców podatkowych w licznych wsiach po udniowowschodniej
Anglii da o sygna  do powstania; ró ni o si  ono od  akerii bardziej antyklerykalnym
nastawieniem. Obok dworów mo nych ch opi napadali na klasztory. Równie  tutaj przede
wszystkim niszczono dokumenty i rejestry. Ze szczególn  si  ruch ogarn  okolice Londynu,
Essex i Kent: w Maidstone uwolniono z arcybiskupiego wi zienia Johna Balla, który sta  si jednym
z wodzów ruchu: obok niego wybi  si  na czo o wiejski rzemie lnik Wat Tyler. Po stronie ch opów
opowiedzia y si  liczne miasta: m.in. Canterbury, St. Albans, Bury St. Edmunds, Cambridge.
Ni sze warstwy londy skiego mieszcza stwa otwar y powsta com bramy stolicy. Wypuszczano
wi iniów, niszczono domy znienawidzonych doradców królewskich; kilku dygnitarzy na czele z
arcybiskupem Szymonem Sudburym odda o g owy pod topór.
Przywódcy powstania, zw aszcza ich umiarkowane skrzyd o, usi owali porozumie  si  z m odym
królem, który w oczach ludu ci gle by  "dobrym w adc ", otumanionym przez z ych doradców.
Podczas spotkania z Ryszardem II w Mile End grupa umiarkowana przedstawi a królowi  dania
zniesienia podda stwa, zmniejszenia czynszów do 4 pensów z akra i wolno ci handlu dla ch opów
w miastach. Król przyj l te  dania i wyda  odpowiednie przywileje; to posuni cie wywo o
roz am w szeregach powsta ców: znaczna ich cz  (zwlaszcza zamo niejsi ch opi) uzna a swe
postulaty za spe nione i t umnie opuszcza a Londyn, wracaj c do swych gospodarstw. Pozosta y
radykalniejsze elementy ma o i bezrolne, domagaj ce si  konfiskaty ziem ko cielnych i podzia u
ieh mi dzy ch opów, odebrania panom zagrabionych przez nich gruntów gminnych itp. W
Londynie dosz y równie  do glosu elementy plebejskie w ród mieszcza stwa. Zagro ony patrycjat
porozumia  si  z otoczeniem króla, by wspólnie wyst pi  przeciw powsta com.
W czasie powtórnego spotkania króla z przywódcami w Smithfield, gdzie przedstawiono
Ryszardowi II nowe  dania, Wat Tyler zosta  zdradziecko zabity (15 czerwca 1381).
Zdczorientowani ch opi, którym obiecano spe nienie  da , rozproszyli si  po wsiach; tymczasem
zebra o si  pospolite ruszenie rycerstwa, które po opanowaniu Londynu i rozprawieniu si  z
tamtejszymi sympatykami powstania rozpocz o porachunki z powsta cami w poszczególnych
hrabstwach. Król odwo  wszystkie swe przywileje nadane ch opom, zacz y dzia  specjalne

dy, skazuj ce masowo na  mier  uczestników powstania; mi dzy innymi John Ball skazany
zosta  na  wiartowanie. Dopiero jesienna amnestia (1381) po a kres egzekucjom. dednak e
mimo kl ski powstania si a chlopstwa jako klasy nie zosta a z amana, a sytuacja ich wobec panów
feudalnych nie uleg a pogorszeniu.
Nowy zryw ch opów angielskich nast pi  w po owie XV w., kiedy znowu szczególnie silnie splot y
si  kl ski wojenne we Francji z coraz ostrzejszymi rozgrywkami w  onie klasy panuj cej w Anglii
(por. III, 36). Na czele powstania w roku 1450 stan  by y uczestnik wojny we Francji, Jack Cade;
w powstaniu brali te  udzia  inni przedstawiciele drobnej szlachty. Powsta cy wyst powali przeciw
uciskowi podatkowemu i nadu yciom urz dników, a zw aszcza przeciw dekretom królewskim,
ograniczaj cym wysoko  p ac robotników rolnych i ich swobod  ruchów. Powsta com uda o si
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opanowa  Londyn, wkrótce jednak zostali z niego wyparci. I tym razem rozproszenie ch opów
sprzyja o akcji lordów, likwiduj cych kolejno poszczególne grupy; dack Cade poleg  w jednej z
bitew, a upadek powstania spowodowa  krwawe represje. Zwyci stwo panów feudalnych i teraz nie
zmieni o po enia, a rych y pocz tek wojen domowych pog bi  kryzys klasy rz dz eej.
Prócz tych wielkich powsta  ch opskich prawie wszystkie kraje Europy Zachodniej stanowi y
widowni  lokalnych wyst pie , cz sto przybieraj cych charakter krwawych walk. By y one cz ste
we Francji w pierwszej po owie XV w.  elementy spo eczne  czy y si  w nich z narastaj cym
ludowym patriotyzmem; powstania te (najsilniejsze w Normandii) skierowane by y przeciw
okupantom angielskim i ich francuskim sojusznikom. Z innych wyst pie  nale y wymieni
powstania ch opów hiszpa skich: na Majorce w 1391 i 1451 r. i w Katalonii w latach 146272;
równie  tutaj powsta cy ch opscy znajdowali pomoc w ni szych i  rednich warstwach
mieszcza stwa. Powstania ch opów hiszpa skich przyspieszy y proces likwidacji podda stwa
osobistego i zniesienia najci szych  wiadcze , maj cych cz sto ha bi cy charakter.

5. Kryzys w rzemio le. Cechy i zwi zki czeladnicze

Jest rzecz  oczywist ,  e kryzys gospodarczospo eczny wsi  redniowiecznej musia  wywrze
boki wp yw na ca ycia ówczesnych miast europejskich, powoduj c liczne zmiany

strukturalne w handlu i rzemio le, a tak e zaburzenia spo eczne, niewiele ust puj ce sw
gwa towno ci  ruchom ch opskim.
Najbardziej widocznym objawem kryzysu w miastach zachodnioeuropejskich by  wyra ny spadek
liczby ich mieszka ców, a zarazem zmiana ich struktury spo ecznej. Czarna  mier  i inne epidemie
co jest naturalne przy ówczesnych warunkach sanitarnych  szczególnie silnie dotkn y ludno
miast. Stratyjej w pewnym stopniu równowa  dop yw ze wsi: umo liwia  on do  szybkie
uzupe nienie kadr rzemie lniczych; jednak nie wszystkie o ywione o rodki produkcji i handlu
poprzedniego okresu odzyska y znaczenie; na ich miejsce wybi y si  nowe. Wszystkim tym
przemianom towarzyszy o skurczenie si  rynków i tendencja do ograniczenia produkcji; spadek
cen produktów rzemie lniczych nie by  tak wielki jak spadek cen p odów rolnohodowlanych, co
stwarza o korzystne dla miast "no yce cen". Miasta nie mog y jednak ci gn  korzy ci z tego
uk adu stosunków, poniewa  niskie ceny produktów wiejskich przyczyni y si  do os abienia
wi zów rynkowych wsi z miastem; równie  niekorzystne dla ch opów przepisy targowe w miastach
(jedna z najcz stszych skarg ch opów we wszystkich petycjach i postulatach) sk ania y ich w wielu
wypadkach do ograniczenia swych kontaktów z rynkiem, do domowego wytwarzania produktów

kodzielniczych. Upadek gospodarczy znacznej liczby feudalnych w cicieli ziemi wp yn  na
zaburzenia w produkcji luksusowej, której byli oni g ównymi odbiorcami.
Miasta stara y si  przezwyci  kryzys za pomoc  coraz silniejszej reglamentacji produkcji w te,j
dziedzinie. Zacz y si  mno  statuty cechowe, coraz  ci lej okre laj ce liczb  warsztatów i
rozmiary ich produkcji. Majstrowie cechowi zazdro nie strzegli, aby  aden z nich nie wybi  si
ponad innych; l k przed utrat  "godziwego zysku" kaza  im utrudnia  zak adanie nowych
warsztatów zarówno miejscowym, jak i obcym rzemie lnikom, zwalcza  dowóz konkurencyjnych
wyrobów z zewn trz. Okres mi dzy "wyzwolinami" ko cz cymi okres nauki rzemios a a
za eniem warsztatu wyd  si ; powsta a nowa grupa spo eczna tzw. czeladników lub
towarzyszy, zmuszonych do pracy najemnej u misti zów w oczekiwaniu coraz bardziej odleg ej
chwili usamodzielnienia. Coraz wymy lniejsze przepisy nakazywa y czeladnikom dalekie

drówki pod pozorem wydoskonalenia w zawodzie,  da y od kandydatów do za enia
asnego warsztatu wygórowanych op at i "zwyczajowych" wydatków na uczty i pocz stunki,

wykonania kosztownej, pracy mistrzowskiej". Zwolnienia, udzielane od tych obowi zków  a cz sto
raczej szykan  synom i zi ciom mistrzów, a nawet m om wdów po mistrzach,  wiadcz  o

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


tendencji cechów do zamykania si  w dziedziczne uprzywilejowane kasty. Coraz mniej
czeladników mia o szanse na przedostanie si  do nich  nic wi c dziwnego,  e stanowili oni jedn  z
najbardziej niczadowolonych grup spo ecznych miast i w pierwszych szeregach walczyli we
wszystkich wyst pieniach przeciw panuj cemu tam systemowi spo ecznopolitycznemu.
Niezale nie od tego toczyli na co dzie  walk  z zatrudniaj cymi ich wla cicielami warsztatów,
stosuj c nowe jej formy: strajk i bojkot, tworzyli te , pocz tkowo pod p aszczykiem stowarzysze
religijnych, w asne organizacje samopomocowe, kieruj ce cz sto ich walk .

6. Kryzys w rzemio le XIV w. Sukiennictwo

Trudno ci, jakie prze ywaio rzemios o w XIV w., wyst pi y ze szczególnym nasileniem w
wielkich o rodkach produkcji, których znaczenieju  poprzednio wysz o daleko poza ramy lokalne.
Dotyczy o to przede wszystkim miast flandryjskichBrugii, Gandawy, Ypres, a we W oszech
Florencji i Sieny. W o rodkach flandryjskich produkcja uzale niona by a od wielkich kupców
sukiennych (drapiers)  cz onków patrycjatu, którzy dostarczali surowca rzemie lnikom i zajmowali
si  zbytem. W XIV w. jednocze nie z trudno ciami zbytu tej produkcji (który ca kowicie niemal
przechwycili kupcy obcy z hanzeatami na czele) wyst pi y trudno ci w zaopatrzeniu w surowiec,
sprowadzany z Anglii. Królowie angielscy, zw aszcza Edward III, ch tnie je wykorzystywali, by
wywiera  nacisk na miasta flandryjskie, które z konieczno ci musia y stan  po stronie Anglii w
pierwszym okresie wojny stuletniej (por. III, 26). Próby zast pienia we ny angielskiej hiszpa sk
nie da y na razie wi kszych rezultatów.
Nie atwa sytuacja sukiennictwa flandryjskiego powodowa a zbrojne wyst pienia rzemie lników
przeciwko patrycjatowi; zwi zki tego ostatniego z koron  francusk  nada y tym wyst pieniom
akcenty politycznopatriotyczne. Na czele zbuntowanych stali najzamo niejsi rzemie lnicy, którzy
konkuruj c z kupcami sami organizowali produkcj ; ich sukcesy przyczyni y si  do pewnych
przesuni  w warstwach rz dz cych miastami flandryjskimi, ale nie zmieni y samego systemu
produkcji; dawne o rodki, wytwarzaj celuksusowe gatunki sukna, zacz y zreszt  podupada .
Zast pi yje nowe, zlokalizowane w mniejszych miastach (np. Courtrai, Armentieres), produkuj ce
rednie i gorsze  a wi c ta sze  gatunki sukna, mog ce , liczy  na zbyt w ubo szych warstwach

i spo ecze stwa, z ch opami w cznie. I Organizatorzy tej produkcji, pozosta j cy  v konflikcie ze
starymi o rodka mi, szukali taniej si y roboczej na wsi, rozdaj c surowiec do prz dzenia i tka nia
ma orolnej ludno ci wsi podmiejskich  co z kolei wp yn o na zmiany ' w strukturze spo ecznej wsi
tlandryjskiej.
Upadek wielkich, rutynowanych o rodków produkcji sukienniczej we Flandrii wykorzysta y te
miasta s siednich terenów niderlandzkich  przede wszystkim Brabancji (m.in. Bruksela, Antwerpia,
Malines, Lowa nium) oraz Holandii (g ównie Lejda, ale tak e Haga, Haarlem, Amster dam). W XV
w. sukiennictwo holenderskie, zorganizowane na zasadzie nak adu kupieckiego, stopniowo opa
nowa o liczne rynki nadba tyckie, n2 których dawniej dominowa y sukn  flandryjskie. Jednocze nie
w XIVX  w. rozpocz  si  rozwój sukiennictw  angielskiego: eksportowana dawnie we na w coraz
wi kszym stopniu sta wa a si  podstaw  rozwoju miejscowe
produkcji sukna, a sprowadzeni przez Edwarda III tkacze flandryjscy przynie li ze sob  znajomo
najlepszych metod tkania, wyka czania i farbowania sukien. Poza sto ecznym Londynem
sukiennictwo rozwin o si  w Yorku, Bristolu, Lincoln, Norwich, Stamford, Salisbury i innych
miastach. Tak wi c w rzemio le angielskim kryzys XIVXV w. nosi  w sobie zal ki nowego,
wspania ego rozwoju przemys u sukienniczego, który mia  si  sta  w przysz ci jedn  z podstaw
pot gi gospodarczej Anglii. Przemys  ten opiera  si  na miejscowym surowcu: z rozwojem
sukiennictwa oddawano pod pastwiska dla owiec i ogradzano (st d termin "ogradzania" dla ca ego
tego procesu) coraz to nowe tereny; pocz tkowo ma o wydajne ziemie, opuszczone w wyniku
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redukcji ludno ci wiejskiej, pó niej jednak tak e dawne grunty orne i ziemie gminne, u ytkowane
przez ca  ludno  wsi, do których pan ro ci  sobie pretensje.
"Ogradzanie" sta o si ród em nowych konfliktów spo ecznych na wsi angielskiej, które z ca  si
mia y wybuchn  w XVI w.
Równie  we w oskich o rodkach sukienniczych  Florencji, Sienie, Perugii, wiek XIV przyniós
liczne zaburzenia gospodarcze i towarzysz ce im konflikty spo eczne, ale nie zahamowa
wietnego rozwoju zw asz za florenckiego sukiennictwa, którego produkcja wzros a i przekroczy a

ramy  redniowiecznej wytwórczo ci rzemie lniczej. Ogromn  rol  odgrywa  w tym sukiennictwie
ko cowy etap produkcji  wyka czanie i farbowanie sukna; florenty czycy, rozporz dzaj cy sobie
tylko znanymi metodami, osi gn li tu szczególne mistrzostwo. Z czasem op aci oim si
sprowadza  z Flandrii i Anglii gotowe, lecz nie wyko czone sukno, które na miejscu folowano,
postrzygaI no i barwiono. Oprócz szeroko stosowanego nak adu i produkcji cha upniczej we
Florencji w X.IV w. po raz pierwszy wyst pi y na du  skal : podzia  procesu produkcji na
poszczególne etapy i skupianie we wspólnych pomieszczeniach robotników wykonuj cych
niektóre, zw aszcza wst pne i ko cowe czynno ci (czyszczenie, czesanie i mycie we ny,
farbowanie sukna). By  to zal ek kapitalistycznej manufaktury. W ten sposób obok rzemie lników
uzale nionych od nak adców, ale pracuj cych w swych warsztatach, cz sto z w asnymi uczniami i
czeladnikami, wytworzyla si  we Florencji nowa grupa spo eczna  robotnicy, pozbawieni
jakiejkolwiek w asno ci i  yj cy ze sprzeda y swej sily roboczej. Robotników tych by o tak wielu,
e ju  w 1378 r.  mimo i  pozbawieni byli jakiejkolwiek legalnej organizacji  wyst pili jako

odr bna si a polityczna, w zbrojnym powstaniu zdobywaj c na krótko wspó udzia  w rz dach
miastem. Powstanie to nazwano "tumultem ciompich", od przezwiska, jakim okre lano robotników,
zatrudnionych w sukienn.ictwie (co do pochodzenia nazwy brak zreszt jasno ci).
Na terenie Niemiec objawy kryzysu wyst pi y przede wszystkim w tradycyjnym rzemio le
cechowym miast nadre skich i pó nocnoniemieckich. Niektóre dawne o rodki rzemios a i handlu
Kolonia, Moguncja, Ratyzbona, Erfurt  traci y stopniowo znaczenie na rzecz innych, zw aszcza
tych, gdzie brak  ci lejszej reglamentacji produkcji lub mo liwo cijej omijania st varza y warunki
do rozwoju nak adu. Rozwija a si  produkcja metalowa w Norymberdze, sukiennicza w
Augsburgu, barchannicza w Ulmie: ci ar  ycia gospodarczego Niemiec, nie tylko w rzemio le,
zacz  przesuwa  si  na po udnie.

7. Kryzys w rzemio le. Górnictwo

Kryzys XIV w. dotkn  równie  górnictwo europejskie, a spadek wydobycia srebra odbi  si  na
obrocie pieni nym.
Stulecia XII i XIII by y okresem  wietnego rozwoju górnictwa typu rzemie lniczego,
zorganizowanego w gwa.rectwa  organizacje zbli one do cechów. Z Turyngii i okolic Harcu
kolebki górnictwa  rodkowoeuropejskiego, którego o rodek, Goslar, zawdzi cza  swój rozwój

om rud miedzi i srebra, oraz z Tyrolu górnicy niemieccy przesuwali si  na wschód w
poszukiwaniu kruszcu, przynosz c tam ze sob  organizacj  i metody produkcji. W XII w. odkryto
saskie z a w Rudawach, dzi ki którym rozwin a si wietno  Freiberga; w XIII w.
rozbudowano górnictwo czeskie doko a Ig awy i Kutnej Hory, a na s owackich terenach W gier
rozpocz to eksploatacj  bogatych z  miedzi i srebra doko a Ba skiej Bystrzycy, Ba skiej
Szczawnicy, Kremnicy; w tym te  czasie rozpocz to wydobycie rud o owianosrebrnych w Polsce
ko o Bytomia, a potem Olkusza oraz w Sudetach na pograniczu  skoczeskim. Jednak ju  w XIV
w. zaznacza si  kryzys: wyeksploatowane zosta y bli sze z a, zabrak o kapita ów i umiej tno ci
technicznych, by si gn  po g bsze. Nie umiano odprowadza  wód podziemnych ani doprowadza
powietrza; wiele do  yczenia przedstawia a te  technika oddzielania kruszcu. Drobni gwarkowie
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nie byli w stanie podo  tym problemom, pauperyzowali si  wi c i uzale niali od udzielaj cych im
po yczek kupców i innych posiadaczy kapita ów. Kiedy w XV w, kryzys zosta  przezwyci ony,
gwareetwa zmieni y charakter: z organizacji drobnych producentów sta y si  spó kami,
eksploatuj cymi poszczególne kopalnie, których udzia y nale y do finansuj cych je kupców,
czasem równie  do szlachty i duchowie stwa. Wielcy kupcy i finansi ci: Fuggerowie, Turzonowie,
Hochstatterowie i in., skupuj c udzia y stawali si  w cicielami kopal . Jednocze nie wk ad
kapita ów w budow  odwadniaj cych sztolni i kieratów, nowe wynalazki w dziedzinie wytopu
kruszców itp. umo liwi y przezwyci enie kryzysu w górnictwie kruszcowym i warto  srebra
zacz a spada  jeszcze przed nap ywem kruszców z Nowego  wiata.
Nie stwierdzono objawów kryzysu w produkcji  elaza. Mimo nielicznych informacji,jakie o tej
dziedzinie wytwórczo ci zachowa y si  w  ród ach, wydaje si ,  e wzrost hutnictwa  elaza by
sta y; wi kszo  surowca pochodzi a zreszt  z rud darniowych,  atwo dost pnych na wielu terenach
Europy. Wi ksze o rodki produkcji  elaza rozwin ly si  w po udniowowschodniej cz ci
Niderlandów i na s siednich terenach nadre skowestfalskich, w Styrii i w Katalonii. W XIIXIV w.
w ca ej Europie rozpowszechni o si  u ycie energii wodnej do poruszania miechów i m otów. W
zwi zku z tymi przemianami technicznymi pozostaje pojawienie si elaza lanegosurówki,
wytapianej w piecach styryjskich, a od XV w. w wielkich piecach, których pocz tków nale y
szuka  w okr gach Leodium i Siegerlandu (nad Renem). Produkcja  elaza, zw aszcza
wielkopiecowa, nabra a rozmachu w zwi zku z rozwojem artylerii, mimo i  pierwsze dzia a odlane
z  elaza nie wytrzymywa y konkurencji ze spi owymi.

8. Przesuni cia centrów handlowych

Ten sam l k przed zubo eniem i utrat  pozycji spo ecznej, który kaza  mistrzom cechowym
zasklepia  si  w ciasnych grupach strzeg cych swych przywilejów i uniemo liwiaj cych woln
konkurencj , mo na zauwa  w ród kupiectwa: co wi cej, wyst puje on w polityce prawie
wszystkich miast tego okresu. Ta polityka handlowa znalaz a wyraz w mno cych si
zarz dzeniach ograniczaj cych swobod  transakcji na terenie miasta, a nawet swobod  ruchów
wszystkich liidzi, nie b cych jego obywatelami  zarówno przybyszów z odleg ych krajów, jak i
ch opów z pobliskich wsi. Tylko miejscowi kupcy mogli ci gn  zyski z po rednictwa
handlowego; dla ich korzy ci przepisy zmusza y "go ci" do sprzedawania jak najtaniej, a
kupowania jak najdro ej  ale wy cznie od miejscowych po redników, w  adnym wypadku od
producentów. Klasycznym wyrazem ciasnoty poj  ówczesnej polityki handlowej by a walka miast
po onych na wa niejszych drogach handlowych o prawo sk adu (ius emporii, Stapelrecht)
po czone z przymusem drogowym. Prawo sk adu zmusza o ka dego przeje aj cego kupca do
wystawienia na sprzeda  swych towarów przez okre lon  liczb  dni (prawo wzgl d ne) lub
zakazywa o w ogóle przewo  enia ich dalej (prawo bezwzgl dne); obejmowa o wszystkie towary

 tylko niektóre, wa ne dla danego o rodka. Zbrojne oddzia y miejskie, kr ce w okolicach,
chwyta y ku pców, usi uj cych omin  miasto sk adowe i konfiskowa y ich towary. Zdobywanie
prawa sk adu przez co raz liczniejsze miasta utrudnia o wymian  i wskutek mno enia po  redników
silnie podwy sza o ceny. Tylko na okresjarmarków te kr pu j ce wymian  przepisy ulega y za
wieszeniu  st d niczwyk y wzrost znaczenia jarmarków jako o rodków swobodnej wymiany.

rodki te w wyniku burzliwych przemian XIV w. zmieni y po e nie. Opustosza y miasta
szampa  skie: wcielona w 1284 r. do Francji Szampania przesta a by , zw aszcza w okresie wojny
stuletniej, dawnym azylem wolnego handlu; spotkania
"w po owie drogi" mi dzy W ochami a Flamandami przesta y by  zreszt  potrzebne: w wyniku
udoskonale  w budowie statków i nawigacji od pocz tków XIV w. W osi zacz li przez Gibraltar
wypuszcza  si  na Atlantyk i dociera  morzem do Flandrii i Anglii. D sze, ale szybsze i ta sze

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


podró e morskie zapocz tkowa ybezpo rednie kontakty, których ster przej li niepodzielnie
genue czycy i wenecjanie. Równie  kupcy po udniowoniemieccy poszli w  lady swych rodaków z
pó nocy, którzy ju  od XII w. bezpo rednio handlowali z Flandri .
Centrum  wiatowych obrotów towarowych przenios o si  do Brugii. Miasto to, trac ce znaczenie
jako o rodek sukiennictwa, podchwyci o nadarzaj  si  okazj  i, rczygnuj c z w asnego
aktywnego handlu, stworzy o rzadkie w ówczesnej Europie warunki swobodnej wymiany dla
przybywaj cych do  obcych kupców. W Brugii nie utrudniano kontaktów mi dzy go mi
przeciwnie, u atwiali po rednictwo liczni miejscowi maklerzy, a korzystanie z ich us ug by o
jedynym warunkiem swobodnej transakcji. Po rednicz ca mi dzy krajami po udniowego i
pó nocnego  ródziemnego morza Brugia skupia a mas  sta ych i sczonowych mieszka ców: liczne
grupy jej ludno ci  y z obs ugi handlu; trosk  miasta by y tylko ponawiaj ce si  próby
przeniesienia tego europejskiego punktu wymiany w inne miejsce. Nast pi o to zreszt  stopniowo
w XV w., kiedy zamulanie portu Brugii uniemo liwi o docieranie do  wi kszych statków, a
brabancka Antwerpia stworzy a znacznie korzystniejsze warunki wymiany. Kupcy i
przedstawiciele firm poszczególnych krajów opuszczali stopniowo star  Brugi , która w XVI w,
mia a spa  do pozycji ma ego miasteczka.
Brugia by a tylko cz ciow  spadkobierczyni  targów szampa skich; niezale nie odjej
uniwersalnej roli potrzebne by yjarmarki, konccntruj ce handel l dowy mi dzy Francj , W ochami
i po udniowymi Niemcami. Tutaj punkt ci ko ci przeniós  si  na wschód  do Frankfurtu nad
Menem i na po udnie  do Genewy, któr  od pocz tku XV stulecia w coraz wi kszym stopniu
wypiera  Lyon.

9. Zmiany w handlu  ródziemnomorskim

W handlu  ródziemnomorskim równie  wyst pi y w XIV w. powa ne trudno ci ,
wywo ane cz ciowym przerwaniem kontaktów kupców europejskich ze Wschodem (zw aszcza z
Chinami po upadku panowania mongolskiego) i utrat  posiad ci chrze cija skich na Bliskim
Wschodzie. Niema o przyczyni a si  do tych trudno ci wieczysta i bezwzgl dna rywalizacja
Wehecji i Genui w handlu  ródziemnomorskirn
sprzyjaj ca sukcesom ekspansji tureckiej w XIV i XV w. Zwyci stwo odnios a ostatecznie
Wenecja, niszcz c flot  genue sk  w 1381 r. pod Chioggi . Jednak mimo sukcesów politycznych
(liczne nabytki terytorialne; por. III, 61) min  ju  okres  wietno ci handlu weneckiego, a patrycjat
miasta na lagunach z uporem strzeg  swych monopolistycznych pretensji przed rywalami i
niczmiennie trwa  przy dawnych kierunkach i metodach handlu, nie umiej c si  przystosowa  do
zmienionych warunków. Z powi kszeniem kontynentalnych posiad ci republiki znaczna cz
tego patrycjatu lokowa a kapita y w posiad ciach ziemskich i przekszta ca a si  w arystokracj
feudaln . Pokonana Genua straci a znaczenie polityczne, a tak e posiad ci na Wschodzie
opanowywane kolejno przez Turków  w 1475 r. pad y ostatnie posiad ci na Krymie: Kaffa i
Sudak.
Z rywalizacji dwu pot nych emporiów skorzysta a Florencja, która niezale nie od swego
przemys owego i finansowego znaczenia wkroczy a z pocz tkiem XV w. do wspó zawodnictwa w
wielkim handlu. W 1405 r. opanowa a Piz  i jej terytorium, po czym wyst pi a z pretensjami dojej
dziedzictwa w handlu lewanty skim. Niebawem nowy florencki port Livorno sta  si  jednym z
najbardziej o ywionych w oskich punktów prze adunkowych: t dy dociera a do florenckich
manufaktur we na z Anglii i Hiszpanii oraz nie wyko czone sukna z Anglii i Flandrii; wkrótce
Livorno sta o si  jednak równie  ogniskiem handlu ze Wschodem, poniewa  kupcy florenccy,
korzystaj cy z kredytu pot nych miejscowych bankierów, potrafili si  wcisn  wsz dzie, gdzie
docierali genue czycy i wenecjanie. Wyeliminowani natomiast zostali z konkurencji kupcy miast
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katalo skich i prowansalskich, w okresie krucjat swobodnie kr cy po wschodniej cz ci Morza
ródziemnego.

10. Handel ba tycki. Hanza i Holendrzy

Podobne trudno ci wyst pi y w handlu hanzeatyckim, którego  wietno  opiera a si  na
monopolistycznej pozycji kupców pó nocnoniemieckich w basenie Ba tyku i Morza Pó nocnego.
Hanza opiera a si  na lu nej wspólnocie interesów (nowsi historycy staraj  si  nawet unika
poj cia "Zwi zek Hanzeatycki") patrycjatu kupieckiego miast pó nocnoniemieckich i ba tyckich;
wspólnota ta zacie nia a si , ilekro  jej interesom grozi o niebezpiecze stwo, rozlu nia a si
natomiast, gdy niebezpiecze stwo zosta o uchylone; wówczas gór  bra y sprzeczno ci
partykularnych interesów poszczególnych miast. Trudno ci handlowe w XIV w. i restrykcje
hrabiów Flandrii i królów Danii, ograniczaj ce przywileje miast hanzeatyckich doprowadzi y do
ostatecznego po czenia si  (w ramach konfederacji kolo skiej,1367) grup miast, stanowi cych
elementy Hanzy.
Przynale no  do Hanzy poszczególnych miast by a chwiejna, a stopie  zaanga owania w
interesach ca ci ró ny. G ówn  rol  odgrywa a stale grupa "miast wendyjskich" z Lubek  na
czele, ch tnie wci gaj ca inne miasta Hanzy w obron  w asnych interesów. Monopol Hanzy w
handlu ba tyckim musia  pr dzej czy pó niej zaci  na rozwoju ekonomicznym poszczególnych
krajów, zw aszcza gdy coraz cz ciej miasta hanzeatyckie w obliczu trudno ci ekonomicznych
ucieka y si  do u ycia si y dla ratowania swych przywilejów. Najwyra niej wyst pi o to w
Norwegii, która  uzale niona od hanzeatyckich dostaw zbo a  musia a zgodzi  si  na przyznanie
niemieckim kupcom przywilejów, rujnuj cych pomy lnie poprzednio si  rozwijaj cy rodzimy
handel; równie  rybo óstwo norweskie zosta o uzale nione od hanzeatyckich kupców, cz sto
wyst puj cych w roli nak adców. W Bergen powsta a wydzielona dzielnica niemiecka, gdzie
mie ci  si  kantor, sk ady, zajazdy i mieszkania kupców, a tak e znaczna grupa osiad ych na sta e
niemieckich kupców i rzemie lników.
Podobnie uprzywilejowana by a sytuacja hanzeatów w Anglii; pocz wszy od czasów Henryka III
uzyskali oni tam przywileje, uniemo liwiaj ce w ciwie konkurencj  miejscowego kupiectwa.
Ca y prawie eksport i import, a zw aszcza po rednictwo w dostarczaniu masowych transportów
we ny angielskiej do Flandrii, przej li (obok W ochów) hanzeaci, których sta a placówka mie ci a
si  w eksterytorialnym londy skim kantorze, zwanym Stahlhof.
Na terenie Europy Wschodniej kantor swój umie ci a Hanza w Nowogrodzie Wielkim,
skupiaj cym handel z rozleg ymi ziemiami Rusi i podporz dkowanymi przez Nowogród
plemionami ugrofi skimi, dostarczaj cymi futer, skór, miodu i wosku. Pocz tkowo uk ady
handlowe hanzeatów z Nowogrodem zabezpiecza y równo  praw i przywilejów obu stron, ale z
czasem ruscy kupcy i  eglarze przestali si  wypuszcza  na Ba tyk i zadowolili si  po rednictwem
mi dzy przybyszami a wn trzem kraju.
Hanza przej a tak e po rednictwo mi dzy Flandri  a krajami nad Morzem Pó nocnym i
Ba tykiem, odk d kupcy flandryjscy zrczygnowali z w asnego handlu zewn trznego. Oczywi cie
"kupcy ze wschodu" (Osterlinge  tak zwano w Brugii hanzeatów) nie uzyskali u uj  Renu, Mozy i
Skaldy tak dogodnej monopolistycznej pozyeji, jak na innych terenach; cz sto wybucha y spory z

adzami miejskimi Brugii lub z panuj cymi hrabiami, zdarza o si  te ,  e okresowo przenoszono
kantor z Brugii do innych miast (Deventer, Antwerpia), w sumiejednak hanzeaci pozostali
najwierniejszymi bywalcami Brugii i porzucili j  dopiero, gdy wielki handel ju  na sta e
skoncentrowa  si  w Antwerpii.
Punktem newralgicznym handlu hanzeatyckiego by y cie niny,  cz ce Ba tyk z Morzem
Pó nocnym. Znajdowa y si  one pod kontrol  królów du skich, którzy w adali równie  Skoni
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po udniow  cz ci  Pó wyspu Skandynawskiego. W pobli u Skonii znajdowa y si  ponadto
najwi ksze  owiska  ledzi  st d dodatkowe znaczenie tych wód dla hanzeatów. Przychylna dla
Hanzy polityka królów du skich by a wi c przedmiotem sta ych zabiegów miast hanzeatyckich,
które odgrywa y aktywn  rol  we wszystkich sporach o koron , usi uj c zarazem uchwyci
korzy ci, p yn ce z silnej w adzy du skiego monarchy (spokój  eglugi i handlu, normalizacja
stosunków) i zapobiec d eniom wszystkich wybitniejszych w adców Danii do wykorzystania

adzy nad cie ninami w celu zwi kszenia swych dochodów oraz likwidacji ci cego równie  nad
Dani  monopolu Hanzy.
Gro ba ta szczególnie ostro wyst pi a za czasów Waldemara IV Atterdaga, przeciw któremu miasta
hanzeatyckie, zjednoczone w tzw. konfederacji kolo skiej ( 19 listopada 1367), podj ly wojn ,
zako czon  w 1370 r. zwyci skim pokojem w Strza owie (Stralsund). Sukces ten nie
zapobieg jednak emancypacyjnym d eniom królów i miast skandynawskich, zw aszcza po
po czeniu trzech pó nocnych królestw w unii kalmarskiej (por. III, 55). Ostr  walk  przeciw
Hanzie toczy  król Eryk Pomorski; wykorzystali j  gro ni odt d konkurenci miast hanzeatyckich,
kupcy i  eglarze holenderscy, którzy w nie w pierwszej po owie XV w. zacz li planowo
szturmowa  rynki ba tyckie przy ofcjalnym lub cichym poparciu królów du skich. Liczne, cho
niezbyt jeszcze ludne, miasta holenderskie, w ród których ju  wówczas Amsterdam zacz  wybija
si  na czo o, opiera y swój rozwój na w asnej produkcji sukienniczej (Lejda) i na szybko
wzrastaj cym rybo ówstwie atlantyckim, a z czasem tak e na po rednictwie w handlu zbo em
ba tyckim i sol  z francuskich wybrze y Atlantyku.
Ekspansja handlowa Holendrów na Ba tyku trafi a na dogodn  chwil   hanzeatycka wspólnota
interesów zacz a si  coraz bardziej rozprz ga : zw aszcza miasta Prus Krzy ackich, na czele z
coraz bardziej rozwijaj cym si  Gda skiem, nie mia y d ej ochoty poddawa  si  hegemonii
Lubeki; emancypacj  tych miast przyspieszy o przy czenie do Polski (1454) i zwi zanie z
rozleg ym nadwi la skim zapleczem, produkuj cym zbo e i wch aniaj cym liczne towary
dostarczane znad Ba tyku. G ównym nabywc  polskiego zbo a byli odwiedzaj cy Gda sk
Holendrzy: okazjajak  by a dla gda szczan mo liwo  przechwycenia po rednictwa w handlu
mi dzy polskim zapleczem rolniczym a Holendrami, nie zosta a zmarnowana i hanzeatyckajedno
musia a pa  jej ofiar . Niebawem i miasta inflanckie, równie  rozporz dzaj ce znacznym
zapleczem rolniczym, nawi za y  cis e stosunki z Holendrami, emancypuj c si  spod kurateli starej
metropolii  Lubeki.

11. Walki spo eczne w miastach

Trudno ci ekonomiczne XIV w. znalaz y odbicie w walkach spo ecznych, wstrz saj cych pó nocn
Francj , Niderlandami i Niemcami w ostatniej  wierci XIV i pierwszej po owie XV w. Stary
patrycjat kupiecki, niepodzielnie rz dz cy miastami (mimo i  jego aktywno  handlowa s ab a, a
kapita y w coraz wi kszym stopniu lokowane by y w rencie gruntowej i miejskiej), zosta
zaatakowany przez bardziej pr ne grupy  wie o wzbogaconych kupców, domagaj cych si
udzia u we w adzy i szukaj cych oparcia w rzemie lnikach, którzy równie  pozbawieni byli
jakiegokolwiek wp ywu na rz dy.
Zwyci skie powstania cechów we Flandrii (1379; por. III, 31) stanowi y natchnienie dla miast
francuskich i niemieckich. Powstanie pospólstwa (tzw. Herelle) wybuch o w 1382 r. w Rouen na
wie  o na eniu nowego podatku; w Pary u rzemie lnicy opanowali w tym e roku arsena  i
uzbroiwszy si  w berdysze (maillots, st d zwani maillotins) pozabijali urz dników skarbowych i
wymusili na w adzach miejskich chwilowe ust pstwa.
W miastach hanzeatyckich szeroko kolportowane pog oski o okradaniu finansów miejskich przez
rodziny patrycjuszowskie wzburza y pospólstwo, podczas wojny du skiej obci one podatkami
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na onymi dla pokrycia wydatków wojennych. W 1371 r. powstanie przeciw patrycjatowi w
Kolonii zapocz tkowa o seri  krwawych wyst pie  pospólstwa w Brunszwiku, Lubece, Strza owie,
Roztoce, Wismarze, Gda sku i Szczecinie. Punkt kulminacyjny stanowi y rozruchy w samej
Lubece, w 1408 r., kiedy w adz  opanowa a opozycja. Jednak e patrycjat miast hanzeatyckich by
solidarny: bojkot miast opanowanych przezjego przeciwników, konfskaty towarów, wy czenie
mieszczan "zbuntowanych" o rodków z przywilejów Hanzy we wszystkich kantorach  okaza y si
skuteczn  broni . Przyj te w 1418 r. w Lubece statuty ustala y zasady polityki miast hanzeatyckich
maj ce zapobiec wszelkim zamachom na w adz  patrycjatu.
Zbrojne wyst pienia pospólstwa przeciw warstwie rz dz cej w miastach nie ogranicza y si
oczywi cie do miast hanzeatyckich  zdarza y si  i w po udniowych Niemczech, Czechach, w
agodniejszych nieco formach w Polsce. W XV w. w wyst pieniach tych nie brak o te  akcentów

antyklerykalnych, pozostaj cych w z vi zku z wp ywami husytyzmu (por. III, 21). Czasem
przedstawiciele pospólstwa uzyskiwali pewne prerogatywy  udzia  we w adzach i w kontroli
finansów miasta. W zasa  jednak w Europie  rodkowej patrycjat utrzyma  si  przy w adzy, co
oznacza o z  ci stwo elementu konserwatywnego i usztywnienie starych, prze ytych ju  fo
gospodarczych i spo ecznych.
O ile na czele powsta  pospólstwa stali na ogó  niczadowoleni z konserwatyzi w adz miejskich
przedstawiciele kupiectwa, a ramy organizacyjne tych wyst pi stanowi y cechy, to w samych
walkach coraz wi ksz  rol  odgrywa  rosn cy liczebt plebs miejski  ludno  nie posiadaj ca,
przewa nie od niedawna  yj ca w mie c utrzymuj ca si  zwykle (je eli nie liczy  elementów, które
dzi  nazwaliby my lui penproletariatem) z pracy najemnej i najsilniej reaguj ca na zmiany cen, no
podatki i okresy zastoju gospodarczego. Decyduj cy g os w ród niej mieli czeladni  oraz robotnicy
portowi i transportowi  najlepiej zaorganizowani i u wiadomie przedstawiciele plebsu.
Nie brak o jednak wypadków, kiedy nienawi  plebsu miejskiego znajdowai uj cie w fanatyzmie
religijnym  wtedy o iar jej padali przewa nie  ydzi (por. II, 59 5zczególnie Czarna  mier  z lat
134850 spowodowa a straszliwe pogromy  ydóv oskar onych o spowodowanie zarazy przez
zatruwanie studzien. Wówczas to tysi c  ydów, uchodz cych z Niemiec przed prze ladowaniami,
znalaz o schronienie n terenie Polski, w niewielkim tylko stopniu dotkni tej zaraz   fakt ten da
pocz tel specyfcznej koncentracji na ziemiach polskolitewskich znacznej masy ludno c
ydowskiej, u ywaj cej dialektu niemieckiego.

12. Rozwój gospodarczy Europy  rodkowej

Kraje  rodkowowschodniej Europy: Polska, Czechy, W gry, Austria, nie prze ywa y ani kryzysu
gospodarczego, ani zahamowania ekspansji demograficznej. Przeciwnie: Prusy Krzy ackie, Polska
Kazimierza Wielkiego, W gry Andegawenów, a zw aszcza Czechy Karola IV szybko si  rozwijaj
gospodarczo, staraj c si  do cign  zahamowane w rozwoju gospodarczym kraje Zachodu. Ich
rozwój pozytywnie wp ywa  na o rodki zachodnie, z którymi pozostawa y w kontakcie: kapita y

oskie i po udniowoniemieckie znajdowa y dobr  lokat  w tutejszym handlu i górnictwie (w
którym kryzys techniczny wyst pi  równie  ze znacznym opó nieniem). Ros a w ci gu XIV i XV
w. rola drogi l dowej przez Czechy i Polsk  do genue skich kolonii nad Morzem Czarnym, a od
XV w. nabra a znaczenia nowa droga (przez Warszaw  i Wilno) do rosn cego w pot  i bogactwo
pa stwa moskiewskiego, które za czasów Iwana Srogiego nawi e szersze kontakty z Zachodem
(por. II,I, 79). Rozwój gospodarczy krajów  rodkowowschodniej Europy by  obok pojawienia si
wczesnokapitalistycznych elementów w rzemio le W och i po udniowych Niemiec wskazówk ,  e
kryzys XIV w. stanowi  zjawisko przej ciowe i otwiera  drog  do nowego okresu ekspansji
gospodarczej, widocznegoju  w drugiej po owie XV w. ;
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KRYZYS CHRZE CIJA STWA I JEGO ODBICIE W KULTURZE
REDNIOWIECZNEJ

13. Narastanie fermentu w ko ciele. Joachim z Fiore

Zwyci stwo polityczne papiestwa nad cesarstwem w po owie XIII w. (por. II, 41) sta o si
wst pem do jego kl ski. Od zewn trz przeciwstawia y si  mu sprzymierzone z nim poprzednio
pa stwa narodowe, na czele z Francj , która zada a "Stolicy Piotrowej" najbardziej dotkliwy cios
(por. II, 82). Od wewn trz oficjalny ko ció , który w toku walk o hegemoni  przekszta ci  si  w
bezprzyk adn  machin  biurokratyczn  i fiskaln , zosta  zaatakowany przez wszystkich tych,
którzy d yli szczerze do rea izacji chrze cija skich idea ów. By  to pot ny wstrz s dla ko cio a.
W okresie walki papiestwa o w adz  wierzono,  e realizacja teokratycznego modelu imper um
chr stianum automatycznie za atwi wszystkie lub prawie wszystkie problemy: zwierzchnictwo
papie a nad panuj cymi i poddanie sporów mi dzy nimi jego rozstrzygni ciom wyeliminuje wojny
mi dzy chrze cijanami i zwróci ich si y na zewn trz, ku ostatecznej rozprawie z islamem; nadzór
ko cielny nad  yciem wiernych, podporz dkowanie ich ko cielnej sprawiedliwo ci pomo e
realizowa  idealne spo ecze stwo w my l postulatów Adalberona z Laon: ka da klasa b dzie
spe nia  swe zadania bez ucisku i bez zawi ci; teologowie uniwersyteccy ostatecznie uzasadni
naukowo dogmaty wiary i w ten sposób ich oczywisto  sk oni ca y  wiat do nawrócenia.
Rzeczywisto  by a jednak daleka od idea u. Kr ta polityka papieskiej kurii za obu wielkich
Innocentych nie waha a si  u ywa  wiaro omstwa i oszczerstwa dla ostatecznego zgn bienia
przeciwnika. Papieski aparat podatkowy  ci ga  coraz wi ksze op aty z duchowie stwa wszystkich
krajów, a tak e z ogó u ludno ci krajów uznawanych za lenna papieskie. Biskupi i opaci
wspó zawodniczyli z ksi tami  wieckimi w przepychu i d eniu do pot gi politycznej;
stanowiska ko cielne, znowu traktowane jako  ród a dochodów, by y kumulowane, a zwi zane z
nimi funkcje pe nili p atni wikariusze. Wreszcie krucjaty, w których znalaz a wyraz nie jedno
chrze cijan, lecz wszystkie dziel ce ich konflikty, zako czy y si  fiaskiem; upadek 2rkkonu 1291 r.
stanowi  zarazem cios dla papiestwa  ideowego wodza krucjat.
W tych warunkach, kiedy ros o powszechne rozczarowanie, szczególn  popularno ci  zacz y si
cieszy  pogl dy, jakie g osi  jeszcze pod koniec XII w. kalabryjski opat Joachim z Fiore (zm.1202).
Ten pustelnik i kaznodzieja przedstawi  nowy pogl d na dzieje ludzko ci, który wywar  ogromny
wp yw na ludzi XIII i XIV w. Wyró nia  on mianowicie w dziejach trzy epoki, odpowiadaj ce
trzem osobom boskim: okres do narodzenia Chrystusa  epok  Boga Ojca, charakteryzuj  si
przewag  ludzi  wieckich i surowych rygoryzmem Starego Testamentu; okres Syna Bo ego  czasy
przewagi ko cio a i pewnego z agodzenia obyczajów, przy czym okres ten mia  wed ug Joachima
trwa  do roku 1260; i wreszcie epok  Ducha  w., w której zatriumfuje prawdziwa wolno ,
sprawiedliwo  i mi  bli niego, w adza za  przejdzie w r ce mnichów, zachowuj cych ubóstwo
i cnoty ewangeliczne.
Joachim poddawa  krytyce sytuacj  w ko ciele z ko ca XII w., krytyka ta stawa a si  jeszcze
bardziej trafna w stosunku do stanu ko cio a w po owie nast pnego stulecia, kiedy zbli  si
przepowiadany przez niego czas królestwa Ducha  w. St d wiek XIII by  okresem rozwoju
pot nych ruchów, zmierzaj cych do odrodzenia etyki chrze cija skiej i nawrotu do Ewangelii  w
ramach ko cio a oficjalnego lub poza nim.
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14. Pierwsi propagatorzy " ycia apostolskiego"

Sprzeczno  mi dzy wskazaniami Ewangelii a praktyk ycia kleru i dzia alno ci ko cio a od
dawna budzi a refleksje wielu ludzi, szukaj cych dróg realizacji chrze cija skich idea ów. Z takich
poszukiwa  wyros a dzia alno  Roberta z Molesmes, za yciela cystersów, i Norberta z Gennep,
za yciela premonstratensów (por. II, 35). Na szczególn  uwag  zas uguj  jednak dwaj pustelnicy
kaznodzieje: Stefan z Muret (zm.1125) i Robert z Arbrissel (zm.1117), którzy k adli nacisk
nabezwzgl dne ubóstwo otaczaj cych ich mnichów i na dzia alno  kaznodziejsk  w
spo ecze stwie; ich zwolennicy nie mieli  adnej w asno ci, a utrzymywali si  z pracy ija mu ny.
Dzia alno  tych kaznodziejów, porywaj ca t umy, ale  le widziana przez znaczn  cz
duchowie stwa, spotka a si  z utrudnieniami ze strony w adz ko cielnych. Na ladowali ich jednak
liczni wierni uprawiaj cy, mimo pot pienia ko cio a, na w asn  r  " ycie apostolskie".
Szczególn  rol  w ród nich odegrali waldensi, grupa za ona przez kupca lyo skiego Piotra
Valdo, który oko o 1170 r. sprzeda  swój maj tek i rozda  pieni dze ubogim, a nast pnie prowadzi
dzia alno  kaznodziejsk , g osz c konieczno  nawrotu do ewangelicznego ubóstwa i wyst puj c
przeciw bogactwom kleru. Pocz tkowo Piotr Valdo szuka  poparcia papie a, nie podporz dkowa
si  jednak zakazowi dzia alno ci kaznodziejskiej, za co w 1184 r. zosta  wykl ty. Z czasem
waldensi znale li si  pod wp ywem katarów i odrzucili wiele dogmatów (m.in. o czy cu), kult
wi tych, sakramenty. Podobniejak u katarów istnieli "doskonali", którzy zachowywali czysto ,

ubóstwo i wspólnot  dóbr, oraz liczni "wierz cy", podlegaj cy mniej  cis ym przepisom natury
moralnej. Obok waldensów powsta y w Prowansji i we W oszech inne grupy wyznawców
ewangelicznego ubóstwa, pozostaj ce w konflikcie z hierarchi  ko cieln .
Analogiczny charakter mia y rozwijaj ce si  od XII w. za Alpami lu ne stowarzyszenia kobiet,
prowadz cych wspólne  ycie i poza wspólnymi modlitwami pracuj cych w szpitalach, przytu kach
itp; zwano je beginkami. Liczb  ich w Niemczech na pocz tku XIV w. oceniano na 200 tys. Obok
nich powsta o podob e stowarzyszenie m skie tzw. begardów. Obydwie grupy nie by y zwi zane
lubami zakonnymi i stanowi y stowarzyszenia  wieckie, a ich zwi zki z franciszka skimi

spirytua ami  ci gn y na nich w XIV w. prze ladowania.
Rosn ce znaczenie zwolenników  ycia wed ug  cis ych wzorów ewangelicznego ubóstwa doceni
Innocenty III, który w  wiele wysi ku w pozyskanie niektórych z nich. Dzi kijego polityce
ko ció  zdo  podporz dkowa  sobie najsilniejszy z nowych nurtów ascetycznomoralnych
programowo g oszonych ubóstw, zwi zanych z osob  Franciszka z Assy u.

15.  w. Franciszek i franciszkanie

Franciszek, w ciwie Jan Bernardone, urodzony oko o 1182 r., syn bogatego kupca, po weso o
sp dzonej m odo ci, podczas której pozna  ze wszystkich stron  ycie i obyczaje ró nych klas
spo ecze stwa w oskiego, w 1206 r. postanowi  zosta  eremit , rczygnuj c ze wszystkiego co
posiada  i przyjmuj c za zasad  dos ownie poj te ewangeliczne wskazania Chrystusa. Wraz z
grupk  przyjació  p dzi  odt d w drowny tryb  ycia, g osz c idea y  ycia wed ug "czystej"
ewangelii i d c do kontemplacyjnego poznania Boga, m.in. poprzez podziw dlajego dzie a
natury. Serdeczne wspó ycie Franciszka i jego towarzyszy z najni szymi warstwami ludno ci,
weso  i swoista rado ycia, utrzymywanie si  z pracy fizycznej lub drobnych datków, zjedna y
im ogromn  i rosn  popularno , ale spowodowa y tak e trudno ci ze strony hierarchii
ko cielnej. Dzi ki przychylno ci biskupa Assy u dosta  si  Franciszek w 1210 r. przed oblicze
Innocentego III, który potrafi  zrozumie  korzy ci, jakie mog o przynie  papiestwu zjednanie
ruchu franciszka skiego, a tak e gro , mog  wynikn  z jego odepchni cia. Ostro ny papie
udzieli  Franciszkowi na razie ustnego zczwolenia na gioszenie prostych kaza  pokutnych,
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zabraniaj cjednak roztrz sania dogmatów, ale sk oni  go i jego towarzyszy do przyj cia tonsury  a
wi c wej cia do stanu duchownego.
Nowe zgromadzenie przyj o nazw  braci mniejszych (minorytów). U ona przez Franciszka
pierwsza regu a by a krótka i prosta: zabrania a braciom posiadania jakiejkolwiek w asno ci
osobistej, nie dopuszcza a równie  posiadania czegokolwiek przez zgromadzeniejako ca .
Utrzymywa  si  mieli bracia z datków, ale potraktowanychjako wynagrodzenie za prac  lub us ug
do pracy, podobniejak do pomocy bli nim, zw aszcza najubo szym i najbardziej cierpi cym (np.
tr dowatym), przyk ada  Franciszek wielk  wag . Bracia mniejsi mieli prowadzi  w drowny tryb
ycia, nocuj c, gdzie popadnie i spotyka  si  dla wymiany do wiadcze  w ko ció ku Porciunculi.

Jednakie szybki wzrost liczby braci mniejszych i nieporz dki, jakie si  w ród ni  pojawi y w
okresie podró y Franciszka do Egiptu (1219), spowodowa y konieczno  dodatkowych uzupe nie
regu y. K ad o na to akcent papiestwo, a tak e protekt Franciszka przy kurii rzymskiej, kardyna
Ugolino Segni (pó niejszy Grzegorz I który popieraj c minorytów wywiera jednocze nie na nich
nacisk, chc c sprowadz ich ruch na tory dogodne dla ko c:o a i st pi  ich radykalizm. W 1223 r.
Ugolino Seg narzuci  franciszkanom now  regu . Tworzy a ona  cis  organizacj  zakonn  czele z
genera em wybieranym przez kapitu  i z podzia em na prowincje; ustala obowi zek rocznego
nowicjatu, podczas którego sprawdzi  miano kwalifikacje i pr  wowierno  kandydata, podkre la a
obowi zek pos usze stwa wobec w adz zako  nych, a zw aszcza papiestwa, któremu zakon
bezpo rednio mia  podlega .
Sam Franciszek przyj  now  regu  z rozczarowaniem i odt d (a  do  mierc  1226) odsun  si  od
kierownictwa stworzonego przez siebie zakonu. W testamencij
"biedaczyna z Assy u" nawo ywa  braci do  zachowania ubóstwa, jako fundament  ycia
ewangelicznego, przypomina  o obowi zku pracy fizycznej. W 1228 r. Grzegorz zaliczy  go w
poczet  wi tyeh i z t  chwil  niespokojny duch wielkiego piewc braterstwa ludzkiego i
ewangelicznego ubóstwa zacz  patronowa  poczynanio po ytecznym dla papiestwa, cho  nie
zawsze zgodnym z intencjami twórcy minory tów. Jednocze nie papie  uzna ,  e testament
Franciszka nie jest tekstem obowi  zuj cym w zakonie.
Z t  chwil  ewolucja zakonu, pod czujn  kontrol  papiestwa, które ingerowa  cz sto wjego sprawy,
usuwaj c nawet genera ów, potoczy a si  szybko: ze  wieckieg w istocie stowarzyszenia
franciszkanie stali si  oko o 1230 r. zgromadzeniem kap a nówkaznodziejów, zajmuj cych si
wyg aszaniem kaza  i obs ug  religijn  ludno ci  Liczba franciszkanów b yskawicznie ros a; zakon
obejmowa  coraz to nowe kraje  Francj , Angli , Hiszpani , Niemcy, chrze cija skie kraje
Lewantu, Czechy i Polsk , Skandynawi .
Ustali a si  zasada konieczno ci wykszta cenia teologicznego, a niebawem franciszkanie zape nili
uniwersytety, zdobywaj c wiedz  i nauczaj c. Oko o roku 1240 franciszkanie z regu y osiedlali si
ju  w miastach, tworz c tam klasztory, podobne do siedzib dawnych zakonów, buduj c ko cio y
ci gaj ce ludno  miast i z powodzeniem konkuruj ce z ko cio ami parafialnymi. W latach

trzydziestych XIII w. na skromnym grobie "biedaczyny" w Assy u jego nast pcy wybudowali
wspania  bazylik .
Posiadanie wygodnych siedzib i wspania ych ko cio ów k óci o si  z regu   ale i na to znalaz  si
sposób: w 1245 r. papiestwo uzna o budynki i ko cio y franciszkanów za swoj  w asno , oddan
ubogim braciom w u ytkowanie. Praca fizycznajako  ród o utrzymania szybko znik a; miejsce jej
zaj a ofiarno  spo eczna na rzecz "zakonów  ebrz cych". W ci gu kikunastu lat po  mierci
za yciela zakon odszed  bardzo daleko od g oszonych przez niego zasad. Jednym z heroldów
tych przekszta ce  by  dan Fidanza, zwany Bonawentur , z czasem genera  zakonu ( 125774). Jako
zwierzchnik zgromadzenia sterowa jego rozwojem w kierunku kaznodziejskim; w tym celu
popiera  zw aszcza uniwersyteckie studia zakonników (sam by  wyk adowc  Sorbony). Napisawszy
dostosowany do w asnych tcz  ywot Franciszka, poleci  zniszczy  wszystkie dawniejsze; podobny
los spotka  starsze warianty konstytucji zakonu.
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16. Dominikanie

Celom kaznodziejskim i walce z herczjami mia  s  od pocz tku inny zakon  ebrz cy, za ony
równocze nie niernal z franciszka skim, ale o ca kowicie odmiennej genezie i roli spo ecznej. 7
vórc jego by  Dominik Guzman, kanonik z Osmy w Kastylii, prowadz cy akcj  przeciw
albigensom na terenie hrabstwa Tuluzy. W walce z herczj  wysuwaj  has o ubóstwa kleru chcia
Dominik pos  si  jej w asn  broni : akcj  propagandow  przeciw albigensom mieli si  zaj
kaznodzieje, przestrzegaj cy  ci le ewangelicznej zasady ubóstwa. Projekt spotka  si  z poparciem
Innocentego III. Nowy "Zakon Kaznodziejski" mia  regu  zbli on  do premonstratensów i zosta
w 1216 r. zatwierdzony przez papie a Honoriusza III.
Po czenie zasady ubóstwa, daj cej dominikanom popularno  w szerokich kr gach spo ecznych, z
wykszta ceniem, karno ci  i dzia alno ci  propagandowokaznodziejsk  uczyni o z Zakonu
Kaznodziejskiego cenne narz dzie w r ku papiestwa. Zakon szybko rozprzestrzeni  si  z
po udniowej Francji i Hiszpanii na W ochy, Niemcy, Polsk , W gry, Dani  i Lewant
chrze cija ski. Znakomita organizacja i  cis a kontrola przyjmowanych do zakonu braci uczyni y
go ma o podatnym na infiltracj  elementów plebejskich i radykalnych reformatorów. Mimo
utrzymania si  z darowizn, dominikanie zachowali charakter elity duchowie stwa zakonnego;
dzi ki wykszta ceniu (rych o opanowali znaczn  liczb  katedr uniwersyteckich i rozwin li
szkolnictwo w ramach w asnych klasztorów) oraz  cis emu podporz dkowaniu si  papiestwu byli
przez nie obdarzeni szczególnym zaufaniem. Im te  powierzono  ledztwo przeciw herczjom i nimi

ównie obsadzono ustanowione w 1231 r. przez Grzegorza IX trybuna y inkwizytorskie (por. II,
59).
Szybki wzrost liczebny zakonów  ebrz cych, ich popularno e u wiernych r szcz dz cych im ofiar,
opanowywanie funkcji duszpasterskich przy ca kowitej nicz le no ci od lokalnych w adz
ko cielnych, szybko zwróci y przeciw franciszkanon dominikanom niech  kleru  wieckiego.
Szczególnie ostro wyst pi y przeciw ni tradycyjne ko a uniwersyteckie, z obaw  spogl daj ce na
opanowywanie katedr prz  dynamicznych mnichów. Najs awniejsza by a gwa towna polemika z
zakonami   brz cymi, z jak  wyst pi  w 1254 r. profesor paryski Wilhelm z Saint Amour, któ  przy
ca ej stronniczo ci swego  konserwatywnego w zasadzie  stanowiska, celn uderza  w moraln
stron  egzystencji tych mnichów z demoralizuj cej  ebraniny. A: Wilhelm wskazywa  równie  na
gro cy tradycyjnej nauce ko cio a radykalny nu  w ród franciszkanów, nawi zuj cy
dojoachimizmu.

17. Opozycja franciszka ska. Bracia apostolscy

Ruch franciszka ski bowiem, który wyr.ós  z fermentu spo ecznego, skupia  wieli autentycznych
przeciwników zepsucia w ko ciele oraz zwolenników ewangelicznycl idea ów. W miar  porzucania
Franciszkowych zasad przez w adze zakonu zacz li on broni  tych zasad, ostro pi tnuj c
odst pstwo; uwa ali,  e nawet papie  nie ma praw  zmienia  zasad  ycia zakonnego, ustalonych
przez Franciszka z Assy u. Popularno   w ród nich zdoby y te  pisma i pogl dy Joachima z Fiore,
a przepowiadane przez niegc rych e zwyci stwo sprawiedliwo ci podnios o aktywno  radykalnego
od amu franciszkanów, zwanego spirytua ami (spirituales, zwolennicy warto ci duchowych), a

ród ludu nazywanego "braciszkami"  fraticelli. Zwolennik tego od amu, Jan z Parmy, zosta
wybrany genera em zakonu, ale w 1257 r. musia  pod naciskiem papie a zrczygnowa  ze
stanowiska na rzecz Bonawentury. Ponownie osi gn li spirytua owie wp ywy w zakonie za czasów
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genera a Rajmunda Godefroid (128995), i a szczególny ich entuzjazm wywo  wybór na papie a
Celestyna V ( 1294), pustelnika z po udniowych W och, zwolennika ubóstwa w teorii i praktyce:
upatrywano w tym fakcie pocz tek epoki Ducha, przepowiadanej przez Joachima z Fiore. Tym
wi kszym ciosem by a abdykacja Celestyna w grudniu 1294 r. dokonana, jak wierzono, pod
naciskiem kardyna a Gaetaniego, który niebawem obj  rz dy jako Bonifacy VIII i by  równie
fanatycznym obro wieckiej pot gi papiestwa, jak wrogiem spirytua ów; ci ostatni z kolei
widzieli w nim Antychrysta. Rajmund Godefroid zosta  usuni ty ze stanowiska, a przychylne
spirytua om orzeczenia Celestyna V zosta y odwo ane. Oko o trzystu opornych braci skazano na
ostre kary, m.in. do ywotnie wi zienie.
Pod wp ywem ruchu franciszka skiego tworzy y si  we W oszech liczne grupy w drownych
ubogich ascetów; wskutek sta ego wzrostu tego ruchu i niemo no ci wzi cia go pod kontrol
Grzegorz X zabroni  w 1274 r. tworzenia nowych zgromadze ebrz cych, wzywaj c do
rozwi zania wszystkie nielegalnie dzia aj ce grupy.
Wiele uprawiaj cych asccz  grup  wieckich podporz dkowa o si  dominikanom i franciszkanom,
pozostaj c nadal pod ich opiek  jako tzw. trzeci zakon (tercjarze); inne uleg y rozwi zaniu.
Podporz dkowania si  decyzji papieskiej odmówili tzw. bracia apostolscy, zgromadzenie  ebrz ce,
zajmuj ce si  g oszeniem pokuty g ównie w ród ni szych warstw ludno ci. Za  je w po owie
XIII w. Gerard Segarelli z Parmy, pozostaj cy równie  pod wp ywem proroctw Joachima z Fiore.
Od g oszenia bezwzgl dnego ubóstwa (na laduj cego aposto ów  st d nazwa) bracia apostolscy
przeszli do g oszenia wspólnoty dóbr i równo ci p ci. Twierdzili,  e ko ció  od czasu porzucenia
pierwotnego ubóstwa zdradzi  swe pos annictwo i popad  w niewol  szatana. Tote  zgromadzenie
to zosta o w 1286 r. pot pione, a Bonifacy VIII rozpocz  okrutne prze ladowania jego cz onków.
W 1300 r. Segarellego i cz  jego zwolenników spalono na stosie. Inni, pocz tkowo rozproszeni,
po czyli si  pod wodz  m odego przywódcy Dolcina i w 1303 r. podnie li w Piemoncie powstanie,
poparte przez ch opów. Po kilkuletniej zaci tej walce powstanie zosta o st umione przez
zorganizowan  przez biskupów "krucjat ", a Dolcino po wymy lnych torturach spalony na stosie (
1307).

18. Zjednoczenie opozycji antypapieskiej. Cesarz, spirytua owie i Marsyliusz z Padwy

W tym czasie polityczna pot ga papiestwa by aju  z amana: Bonifacy VIII  wróg i prze ladowca
spirytua ów i braci apostolskich przegra  sw  walk  z Francj , ajego drugi z kolei nast pca,
Klemens V, osiad  w Awinionie, pod kontrol  królów francuskich (por. II, 82). Rozpocz  si  okres
tzw. "niewoli babilo skiej papie y"; Awinion zosta  ich sta  siedzib , co ugruntowa o zakupienie
przez papie a miasta na w asno  od królowej Neapolu w 1348 r. W kolegium kardynalskim
przewag  osi gn li Francuzi, a papie e podporz dkowali sw  polityk  aktualnym potrzebom
polityki francuskiej. Nie zrczygnowali jednak z uniwersalistycznych ambicji, co doprowadzi o za
panowania chciwego i gwa townego Jana XXII do nowych konfliktów z cesarstwem. W okresie
podwójnej elekcji w Niemczech (1314) i trwaj cych po niej walkach o tron zapragn  on powtórzy
sukcesy Innocentego III z okresu po  mierci Henryka VI (por. II, 39), wyst puj c z tcz ,  e przy
rozbie no ciach w elekcji papie owi przys uguje prawo rozstrzygni cia sporu o koron  niemieck  i
e papie   równie  zgodnie z praktyk , jaka ustali a si  za s abych królów po wielkim bezkrólewiu

(por. III, 38)zatwierdza ka dego elekta. Tymczasem Ludwik IV Bawarski upora  si  z
przeciwnikiem i uzyska  powszechne uznanie, odpowiadaj c na pretensje papie a norymberskim
orzeczeniem prawników (1323),  e kto zosta  wybrany wed ug obowi zuj cego prawa, ten jest
królem i nie potrzebuje  adnego zatwierdzenia. Jednocze nie popar  we W oszech przeciwników
papie a, Viscontich, panów Mediolanu, u atwiaj c im wyparcie z Lombardii armii legata
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papieskiego. dan XXII odpowiedzia  kl tw  ( 1324) po czon  z  daniem ust pienia z tronu, a w
szczególno ci opuszczenia W och.
Wtedy dosz o do po czenia przeciw papie owi wszystkich grup jego przeciwników. Jan XX.II
mianowicie rozpocz  z energi  godn  Bonifacego VIII zaciek e prze ladowanie franciszka skich
spirytua ów; wielu z nich pow drowa o na stos. W walce z ich doktryn  o ewangelicznym ubóstwie
Jan XXII poszed  tak daleko,  e w 1323 r. oglosi  za herczj  pogl d,  e Chrystus i aposto owie nie
posiadali  adnej w asno ci. Ta wypowied  oburzy a i nastawi a przeciw papie owi nie tylko
spirytua ów, ale i wi kszo  umiarkowanyeh franciszkanów, którzy i bez tego uznawali za
heretyckie pewne wypowiedzi Jana XX.II dotycz ce  ycia pozagrobowego. Nic dziwnego,  e
Ludwik IV poszuka  poparcia u franciszkanów, bior c w obron  ich doktryn  ubóstwa. Najego
dworze znale li si  najwybitniejsi przywódcy zakonu z genera em Micha em z Ceseny na czele
oraz profesorami Sorbony  znakomitym Wilhelmem Ockhamem Janem z Jandun.
Przeciwleg e skrzyd o stronników Ludwika stanowili antyklerykalni prawnic uniwersyteccy,
znajduj cy si  pod silnym wp ywem prawa rzymskiego. Byli to kon tynuatorzy my li legistów
francuskich, tworz cych teoretyczne i ideowe fundament scentralizowanej monarchii francuskiej
Ludwika IX i Filipa Pi knego. W licznyc dzie ach uzasadniali legi ci teori  o suwerenno ci w adzy
wieckiej, poddaj c je równie  ca  ówczesn  dzia alno  ko cio a. Argumentacji zwolenników

adzy zwie rzchniej papiestwa, opartej na alegorycznej wyk adni niektórych urywków Pima  w.
oraz wybranych wypowiedzi Ojców ko cio a, przeciwstawiali stan realny, powo uj c si  szeroko
na argumenty historyczne. Poza pracami teoretycznymi (jak np. wybitny traktat nicznanego
prawnika francuskiego Rex pacificus) pojawi y si , zw aszcza w okresie sporu Filipa Pi knego z
Bonifacym VIII, pamflety wyk adaj ce w popularnej formie argumenty uczonych prawników,
przeznaczone zapewne dla szerokich kó  rycerstwa. Autor anonimowej Dysputy mi dzy ksi dzem i
rycerzem stwierdza  po prostu,  e papie  tak samo niejest powo anydo rz dów  wiatem,jakbiskup
do rz dów królestwem, a pleban do w adania rycerskim zamkiem.
Najpe niejszy wyraz znalaz a antyklerykalna doktryna pa stwa w dziele W ocha Marsyliusza z
Padwy, profesora Sorbony: Obro ca pokoju (Defensor pacis, 1324); oparI on j  na
racjonalistycznych podstawach, eliminuj c ze swych wywodów elementy objawienia. Wbrew
teoriom o odpowiedzialno ci monarchy za zbawienie poddanych i podporz dkowaniu temu celowi
wszystkich  rodków, w ca kowicie nowy sposób zosta y tu sformu owane cele pa stwa
zapewnienie pokoju wewn trznego i zewn trznego oraz realizacja naturalnych potrzeb poddanych.
Podmiotem suwerenno ci pa stwowej  zdaniem Marsyliusza jest lud, którego reprczentantem jest
panuj cy  wykonawca woli ludu. Dla realizacji celów pa stwa panuj cy posiada ca kowit
suwerenno : jest niczale ny nie tylko od jakiejkolwiek w adzy duchownej, ale stoi ponad
wszelkimi przywilejami indywidualnymi i grupowymi swych poddanych  jest to  mia e
wyst pienie przeciw feudalnemu partykularyzmowi w imi  centralizacji. W takich ramach równie
ko ció  zosta  podporz dkowany pa stwu, a prawo kanoniczne  prawu pa stwowemu.
Praca Marsyliusza z Padwy broni a suwerenno ci pa stwa wobec roszcze  papiestwa; nie mia y
wi kszego znaczenia te jej ust py, w których autor nawi zywa  do idei cesarstwa. dednak e czasy
Henryka VII i Ludwika IV przynios y pewne odrodzenie tej idei: wyst puje ona w dziele innego
paryskiego zbiega, Wilhelma Ockhama. Wprawdzie idea ta nie zda a egzaminu w zetkni ciu z
praktyk  polityczn , ale np. w po czeniu z t sknot  W och do zjednoczenia i dawnej  wietno ci,
upostaciowanej w Imperium Romanum, odbi a si  w pogl dach takich ludzi,jak Dante Alighieri
ltraktat O monarchii, 131213), a potem Petrarka. Pogl dy Dantego, dalekie od racjonalizmu
Marsyliusza, zwi zane by y z wyra nymi w jego dzie ach sympatiami do franciszka skiego
spirytualizmu, a nawet do Dolcina.
Po czenie rewolty franciszka skiej z now  teori  pa stwa i obra onej niemieckiej dumy
narodowej z nadziejami w oskich gibelinów da o Ludwikowi krótkotrwa y sukces. W 1327 r.
Ludwik wkroczy  do W och, zaj  Rzym, przyj  koron  cesarsk  z r k przedstawicieli "ludu
rzymskiego", a nast pnie og osi  detronizacj  Jana XXII i wyniós  na tron papieski spirytua a Piotra
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Rainalucci jako Miko aja V (1328). Wkrótce jednak cesarz musia  w po piechu opu ci  Rzym
przed wojskami sprzymierze ca awinio skiego papie a  Roberta neapolita skiego, a mianowany
przeze  antypapie  po dwu latach ukorzy  si  przed Janem XXII. Uniwersalizm cesarski nie mia  w
XIV w.  adnych szans realizacji: w samych Niemczech w adza cesarza by a problematyczna. Nie
zmieni o to jednak faktu,  e wszelkie roszczenia papiestwa do przewagi nad w adz wieck  by y
anaehronizmem. W odpowiedzi na pretensje nast pcy dana XXII, Benedykta XII, odrzucaj cego
wysuwane przez Ludwika IV próby pojednania, zjazd stanów Rzeszy w Rhense w 1338 r.
uroczy cie odrzuci  wszelkie roszczenia papiestwa, jeszcze raz stwierdzaj c,  e wybrany przez
elektorów król jest tym samym uprawniony do rz dów w Niemczech, a w adzajego nie wymaga
adnego zatwierdzenia. Jednocze nie zjazd odwo  rzucony przez papie a na Niemcy interdykt,

nakazuj c duchowie stwu pod najwy szymi karami wznowienie nabo stw i udzielanie
sakramentów  krok do podporz dkowania w adzom  wieckim równie  spraw  ci le religijnych.
Ferment w ród franciszkanów trwa  natomiast nadal, mimo prze ladowa  ze strony papie y
awinio skich. Podczas trwania tego sporu, a zw aszcza po ogromnych stratach, jakie poniós  zakon
w okresie Czarnej  mierci, coraz wyra niej zacz  si  zarysowywa  roz am zakonu na
obserwantów  zwolenników zachowania pierwotnych zasad oraz konwentua ów  korzystaj cyeh z
regu y z agodzonej. Grzegorz XI zalegalizowa  w 1373 r. podzia  franciszkanów na te dwa od amy,
które czas pewien (do 1517)  czy a formalnie osoba wspólnego genera a.

19. Jan Wielki

Okres awinio ski przyczyni  si  do wybitnego os abienia pozycji papiestwa, a niech  do niego we
wszystkich niemal krajach Europy zaostrza  rozbudowany zw aszcza przez Jana XXII fiskalizm,
po czony z likwidowaniem swobody wyboru biskupów i opatów przez kapitu y. Odt d papie e
(pozbawieni wi kszo ci dochodów z pa stwa ko cielnego) rczerwowali sobie prawo nominacji na
wa niejsze i bardziej dochodowe stanowiska ko cielne we wszystkich krajach katolickich, wi c z
nominacj  ogromne op aty ze strony nominatów (tzw. annaty) i zapewniaj c sobie ca
dochodów z tych stanowisk w okresie umy lnie przed anych wakansów. Powi kszono tak e
daniny (tzw.  wi topietrze),  ci gane z ludno ci niektórych krajów (m.in. Polski); mimo i  epoka
krucjat definitywnie min a, papiestwo nadal skrupulatnie pobiera o od duchowie stwa specjaln
dziesi cin , ustanowion  przez Innocentego III dla finansowania krucjaty.
Taka polityka papiestwa pozyska a zwolenników dla nowych hase  przebudowy ko cio a poza
papiestwem lub nawet wbrew niemu. Has a tego rodzaju pad y tym razem ze  rodowisk teologów
uniwersyteckich. Szczególnie konsekwentny w swej krytyce ko cio a by  Jan Wyclif3Ee (Wiklef,
zm.1384), profesor uniwersytetu w Oksfordzie, który w oparciu o pisma  w. Augustyna, a takie
pod wp ywem Joachima z Fiore zacz  podwa  oficjaln  doktryn  ko cio a i jego ustrój,  daj c
nawrotu do struktury z pierwszych wieków chrze cija stwa; za jedyne  ród o wiary uzna  Bibli  i
zacz  j  t umaczy  na j zyk angielski. Odrzuca  potrzeb  istnienia diichowie stwa, ca ej
hierarchii, która by a dla  "synagog  szatana" i oczywi cie, maj tku ko cio a, który by ród em

a. dego nauka napotka a przychylne przyj cie na dworze Edwarda III, który w nie znalaz  si  w
konflikcie z papiestwem z powodu odmowy p acenia  wi topietrza (z tytu u zwierzchnictwa
lennego papie a nad Angli ). Równie  szlachta angielska, w nadziei na ewentualny udzia  w
zyskach z sekularyzacji dóbr ko cielnych, w znacznej cz ci popar a Wiklefa i wzi a go w obron
przed inkwizycj . Dopiero radykalna dzia alno  lollardów (por. III, 4) i nawi zywanie do tcz
Wiklefa przez powsta ców ch opskich 1381 r. zrazi y angielsk  szlacht  do reformatora: synod w
Londynie w 1382 r. pot pi jego nauk  i Wiklefzosta  zmuszony do opuszczenia uniwersytetu.
Wp ywy nauki Wiklefa nie ogranicza y si  do Anglii, ale przenios y si  na kontynent europejski,
gdzie szczególnie silny odd wi kjego idee znalaz y na uniwersytecie praskim. Kaznodzieje czescy
i niemieccy, a tak e teologowie uniwersyteccy, jak Maciej z Janowa, wyst powali tam ostro
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przeciw bogactwom i nadu yciom wy szego kleru, a tak e przeciw fiskalizmowi kurii
awinio skiej. Najwi ksze nasileniejednak osi gn  radykalny ruch reformy ko cio a na pocz tku
XV w. , kiedy wyst pi  dan Hus (por. III, 21 i 52).

20. Wielka schizma zachodnia

Os abienie pozycji papiestwa, wynikaj ee z rczydowania w Awinionie, sta o si  jasne dla samych
papie y, niezale nie od dora nych korzy ci, jakie dawa a ta rczydencja (korzystne po enie,
zdrowszy klimat, wi ksze bezpiecze stwo papie y, nara onych w Rzymie na gwa ty ze strony
tamtejszych mo nych rodów i na wyst pienia pospólstwa, ch tnie nawi zuj cego do staro ytnych
tradycji republika skich). Papie  by  biskupem Rzymu i w adc  pa stwa ko cielnego  jego
nieobecno  na terenie W och by a przeto czym  nienaturalnym i stan ten krytykowa y nawet
zwolenniczki papiestwa, jak  w. Katarzyna ze Sieny i  w. Brygida szwedzka (por. III, 23). Przez

ugi czas powrót uniemo liwia a papie om sytuacja w pa stwie ko cielnym, gdzie dzia ali
zwolennicy cesarza Ludwika IV, a nast pnie w ada  Cola di Rienzo (por. III, 59). Jednak e sytuacja
zmieni a si , kiedy na miejscu Ludwika znalaz  si  Karol IV Luksemburg, ucze  i wielbiciel
awinio skiego papie a Klemensa VI, zwany w Niemczech "kleszym królem" (por. III, 42), który
nie tylko nie pretendowa  do w adzy nad Itali , ale dopomóg  papie owi do odzyskania w adzy w
pa stwie ko cielnym; z jego pomoc  w latach 135357 kardyna  Gil Albornoz zbrojnie zd awi  tam
wszelk  opozycj  przeciw w adzy papie a.
Up yn o dziesi  lat, nim papie  Urban V pojawi  si , entuzjastycznie witany, w Wiecznym
Mie cie (1367). Wkrótce jednak powróci  znowu do Awinionu, gdzie go ci gn li zadomowieni tam
francuscy kardyna owie. Na sta e powróci  do Rzymu dopiero jego nast pca, Grzegorz XI (1377),
który zmar  wkrótce po tym fakcie. Pod naciskiem ludu rzymskiego, domagaj cego si  sko czenia
z rz dami Francuzów w kurii, kardyna owie wybrali w 1378 r. papie em arcybiskupa Bari
Bart omieja Prignano,jako Urbana VI. Wkrótce potem jednak, kiedy brutalno  nowego papie a i
jego niech  do Francuzów da a si  we znaki francuskim cz onkom kolegium, wycofali si  oni do
Anagni, gdzie uniewa nili wybór i wybrali kardyna a Roberta, hrabiego genewskiego, który
przybra  imi  Klemensa VII. Jako elekt wi kszo ci, uwa  si  on za legalnego papie a; atoli Urban
VI, maj c poparcie W ochów, nie my la  ust pi . Klemens, którego popiera y Francja, Szkocja,
królestwa hiszpa skie, Portugalia Sabaudia, wycofa  si  do Awinionu. Król rzymski Wac aw
Luksemburg i nowy w adca  Neapolu, Karol z Durazzo, a tak e Anglia, Flandria, Polska i W gry
stan y po stronii Urbana. Obaj papie e rzucili na siebie wzajemnie kl twy i rozpocz li agitacj ,
maj  na celu pozyskanie zwolenników. Schizma papieska znalaz a odd wi k w wiell
biskupstwach, gdzie biskup mianowany przez Urbana mia  przeciw sobie kontrkandydata z
ramienia Klemensa. Wytworzy  si  nieopisany chaos, w którym nauk Wiklefa o papie u
Antychry cie znajdowa y potwierdzenie nawet w epitetach, jakimi si  obdarowywa y obydwie

owy chrze cija stwa.

21. Koncyliaryzm. Piza i Konstancja

Nadzieje na zako czenie schizmy z chwil mierci jednego ze zwalczaj cych si   papie y nie
spe ni y si . W 1389 r., po  mierci Urbana VI, kardyna owie rzymskie, obediencji wybrali
Bonifacego IX, a potem dwu dalszych jego nast pców. Równie  awinio skie konklawe po  mierci
Klemensa VII wybra o papie em w 1394 r. Hiszpan  Piotra de Luna jako Benedykta XIII. W tej
sytuacji w gronie teologów uniwersyteckiet pojawi a si  my l o konieczno ci zwo ania soboru
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powszechnego, który zako czy by schizm . My l ta wi za a si  z pogl dem, g oszonym przez
profesorów uniwersytetu paryskiego, Piotra d'Ailly i Jana Gersona,  e sobór, jako
przedstawicielstwo wszystkich chrze cijan, stoi ponad papie em (tzw. koncyliaryzm).
Pogl d ten nie by  nowy ju  Filip Pi kny w czasie swego sporu z Bonifacym VIIl odwo  si  do
soboru, jako organu nadrz dnego nad papiestwem. Papie e podtrzymuj cy swe pretensje do
absolutnej w adzy, sprawowanej w imieniu Chrystusa nad  wiatem, odrzucali oczywi cie tcz  o
wy szo ci soboru; od czasu soboru we Vienn  (131112) zwo anego przez Klemensa V pod
naciskiem Filipa Pi knego (g ównie dla rozstrzygni cia po my li króla sprawy templariuszy),
papie e unikali zwo ywania soborów. Uda o si  im te  unikn  innego niebezpiecze stwa  kurateli
kolegium kardynalskiego. Po  mierci KIemensa VI, w roku 1352, kardyna owie zobowi zali si
mianowicie,  e ten z nich, którego wybior  papie em, uzale ni swe decyzje w licznych sprawach
od zgody kolegium. Wybrany papie em Innocenty VI uniewa ni  to postanowienie i
niebezpiecze stwo oligarchicznych rz dów nad ko cio em zosta o uchylone. Ale schizma
stworzy a za to nowe mo liwo ci dla realizacji tcz koncyliaryzmu.
Po licznych próbach doprowadzenia do dobrowolnego ust pienia jednego z papie y lub obu,
kardyna owie obu obediencji porozumieli si  ze sob  i w wi kszo ci poparli my l o zwo aniu
soboru powszechnego do Pizy na rok 1409. Sobór ten, na którym decyduj  rol  odegrali
przedstawiciele uniwersytetów, zw aszcza Pary a, z  z tronu i wykl  obydwu papie y
Benedykta XIII i aktualnego papie a rzymskiego Grzegorza XII, wybieraj c na ich miejsce
fran iszkanina Piotra Philargi jako Aleksandra V, po którego rych ej  mierci obj  rz dy Baltazar
Cossa jako Jan XXIII (1410). Jednak akcja soboru ponios a kl sk , nowy papie  bowiem, mimo i
przej ciowo opanowa  Rzym, nie zyska  powszechnego uznania. Król neapolita ski W adys aw sta
nadal po stronie Grzegorza XII, którego ponownie wprowadzi  do Rzymu, a Hiszpania popiera a
Benedykta XIII.
Zwolennicy koncyliaryzmu odwoai  wówczas do g ównego  wieckiego autorytetu chrze cija stwa
króla czeskiego Zygmunta Luksemburga. W tym charakterze Zygmunt zwo  na 1414 sobór
powszechny do Konstancji  za zgod  Jana XXIII, który na zwyci stwo swej sprawy. Tym samym
sobór obes y wszystkie kraje katolickie. Rozpocz to od usuni cia wszystkich trzech papie y:
najd ej stawia  opór Benedykt XIII, a opuszczony wreszcie w 1416 r. nawet przez Hiszpanów,
zamkn  si  w twierdzy Peninsola, gdzie do swej  mierci ( 1423) uwa  ei  za prawowitego
namiestnika Chrystusa.
Sobór w Konstancji, na którym znowu wiod  rol  odgrywali teologowie paryscy, stanowi  triumf
koncyliaryzmu. W 1415 r. uchwali  on,  e w adza soboru, reprczentuj cego powszechno
ko cio a, pochodzi bezpo rednio od Boga, a wi c wszyscy, nawet  , papie , podlegaj  mu pod
groz  kar; papie  nie ma prawa samowolnie rozwi za  ani zawiesi  soboru. W celu reformy
ko cio a in capite et membris (w g owie i w cz onkach ) postanowiono periodycznie zwo ywa
sobory, które w ko ciele mia y odegra  podobn  rol , jak w pa stwach ówczesnych zgroma dzenia
przedstawicieli stanów, ograni czaj ce w adz  monarchy i poddaj ce j kontroli spo ecznej. Po
usuni ciu lub rczygnacji wszystkich dotychczaso " wych papie y wybrano kardyna a Ottona
Colonn  jako Marcina V (1417). Z powodu przeci gania si  obrad i gro nej sytuaeji politycznej we
Francji sobór konstancje ski nie podj adnych powa niejszych reform poza uporz dkowaniem
administracji i finansóyv kurii papieskiej i rozwi za  si  w 1418 r., odk adaj c decyduj ce sprawy
do nast pnego soboru.
Jednym z problemów, dyskutowanych na soborze w Konstancji, by y pogl dy czeskiego
reformatora, Jana Husa, profesora uniwersytetu w Pradze, który id c w  lady Wiklefa zwalcza
nadu ycia hierarchii ko cielnej i  cz c wyst pienia przeciw niemieckiemu przewa nie wy szemu
klerowi Czech z obron  praw narodowo ci i j zyka czeskiego, zyska  sobie ogromn  popularno
w swym kraju. Zewn trznym symbolem nauki Husa by a komunia pod dwiema postaciami (sub
utraque specie st d zwolenników jego nazywano utrakwistami);ju  to  daniejednakowego sposob
przyjmowania komunii przez kler i lud podwa o zasad  przewagi w adzy ducho nej. Hus szed

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


dalej:  da  sekularyzacji dóbr ko cielnych i przywrócenia pierwotne ubóstwa kleru, usuwania
ksi y niegodnych (sakramenty przez nich udzielane uzn wa  za niewa ne) i oddawania ich pod s d
wiernych.
Wykl ty przez arcybiskupa praskiego, odwo  si  Hus do papie a, ale jego  wyst pienia przeciwko
sprzeda y odpustów dla zasilenia skarbca Jana XXIII  ci gn y na  równie  kl tw  papiesk . Z
listem  elaznym Zygmunta Luksemburga; gwarantuj cym osobiste bezpiecze stwo, pojawi  si
Hus na soborze w Konstancji; tamjednak zosta  z miejsca uwi ziony i zamiast dysputy czeka  go

d. M na obrona w asnych pogl dów przed s dem soboru przypiecz towa a los czeskiego
reformatora: 6 lipca 1415 r. zosta  spalony na stosie. W 1416 r. poniós  w Konstancji  mier  na
stosie równie  przyjaciel i zwolennik Husa, Hieronim z Pragi. Pot piony zosta  tak e Wiklef: w
1429 r. spalono w Anglii jego wydobyte z grobu zw oki. Je eli teologom soborowym wydawa o
si ,  e definitywnie rozstrzygn li spraw  "herczji" Husa, to wkrótce wypadki w Czechach
wykaza y, jak bardzo si  mylili (por. III, 53).

22. Sobór w Bazylei i kl ska koncyliaryzmu. Unia florencka

Marcin V nie mia  zamiaru rczygnowa  z dawnych pretensji papiestwa do najwy szej w adzy w
chrze cija stwie, tote  nie kwapi  si  ze zwo aniem nast pnego soboru, maj cego kontynuowa
reform  ko cio a. Dopiero pod naciskiem zwolenników reformy zwo  go na rok 1431 do Bazylei.
Jeszcze bardziej wrogi soborowi by  nast pca Marcina (od 1431) Eugeniusz IV; nie mog c
zapobiec zebraniu si  soboru, utrudnia  jak móg  jego poczynania. Wobec ponowienia (1432)
uchwa y o wy szo ci soboru nad papie em oraz podj cia uchwa  uderzaj cych w inanse kurii
(przywrócenie kanonicznego wyboru biskupów i opatów, zniesienie annat), Eugeniusz IV zg osi
protesty, a w roku 1437 rozwi za  sobór, przenosz c jego obrady do Ferrary (która by a lennem
papieskim), rzekomo dla  atwiejszego nawi zania rokowa  z ko cio em bizantyjskim w sprawie
unii. Wtedy sobór, który mia  ju  na swym koncie zawarcie (1436) kompromisowej ugody z
umiarkowanym od amem husytów (tzw. kompaktaty praskie), zdecydowa  si  na krok radykalny:
nie uzna  decyzji Eugeniusza, wytoczy  mu proces i w 1439 r. og osi  jego detronizacj , wybieraj c
na jego miejsce ksi cia sabaudzkiego Amadeusza VIII, który jako papie  przybra  imi  Feliks V.
Opinia Europy znowu uleg a podzia owi, a dzie o reformy ko cio a za ama o si . O ile  rodowiska
uniwersyteckie popar y w wi kszo ci sobór, o tyle panuj cy zaj li stanowisko wyczekuj ce lub
poparli papie a. Eugeniusz IV odniós  bowiem sukces: zwolennicy jego, którzy z Ferrary przenie li
si  z kolei do Florencji, po rokowaniach z delegacj  ko cio a wschodniego kierowan  przez
patriarch  konstantynopolita skiego oraz z cesarzem bizantyjskim Janem VIII, zawarli uni
ko cieln  (tzw. unia florencka) formalnie ko cz  roz am ko cio ów (5 lipca 1493). Mimo i  by o
to dzie o nietrwa e (por. III, 74), wzmocni o przewag  papie a, który w 1445 r. w Rzymie
rozwi za  na koniec swój sobór.  mier  apodyktycznego Eugeniusza IV i wybór zdolnego
dyplomaty Miko aja V (1447) pomog y do zwyci stwa papiestwa: konkordat zawarty z Rzesz
Niemieck  w Wiedniu w 1448 r. za cen  przyznania ksi tom i cesarzowi wp ywu na obsadzanie
stanowisk ko cielnych zapewni  Miko ajowi V pe ne uznanie w Niemczech, a milcz ca zgoda na
francusk  ankcj  pragmatyczn * Karola VII  pomoc Francji przy ostatecznej likwidacji schizmy
(por. III, 35). Topniej cy przeciwnicy kurii obradowali jeszcze w Bazylei do 1449 r., kiedy to
papie  soborowy Feliks V z  w adz  i uzna  Miko aja V; w jego  lady poszli prawie wszyscy
pozostali uczestnicy soboru. Oznacza o to upadek idei koncyliaryzmu, a zarazem prób reformy
ko cio a. Kryzys ko cielny pog biaj cy si  nadal, upadek autorytetu hierarchii, sk ania y
wiernych, g biej pojmuj cych zasady chrze cija stwa, do szukania zbawienia na drodze praktyk
indywidualnych.
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23. Upadek teologii scholastycznej. Mistyka

Walki konwentua ów i spirytua ów w  onie franciszkanów, podobnie jak analogiczne, cho
agodniejsze, spory o regu  w ród dominikanów, nie rnog y pozosta  bez wp ywu na  ycie

uniwersytetów,jako  eju  w XIII w. przedstawiciele tych zakonów stanowili rdze  kadry
nauczaj cej na g ównych uczelniach Europy. W miar  rozwoju metod naukowych zaczyna  si  te
pojawia  rozd wi k mi dzy wynikami docieka  uczonych a oficjaln  doktryn  ko cio a; cel
scholastyki  udowodnienie dogmatów za pomoc  rozumowania naukowego  okazai si
niewykonalny. Tote ju  w XIII w. coraz wi ksze powodzenie zacz a zdobywa  sobie w Pary u
teoria Awerroesa o niemo liwo ci pogodzenia "prawd objawionych", czyli dogmatów, z prawdami
poznanymi drog  rozumow  (por. II, 69). G ówny przedstawiciel awerroistów Siger z Brabancji

osi ,  e sprzeczne tczy: flozoficzna, tj. naukowa, i teologiczna mog by jednocze nie prawdziwe
ka da w swej dziedzinie  i jako uczony przyjmowa  tczy sprzeczne ca kowicie z doktryn
ko cieln . Dzie a Awerroesa i jego chrze cija skich zwolenników zosta y pot pione, a oni sami
podlegali prze ladowaniom, idee ich jednak ustawicznie si  odradza y. W XIV w, kontynuowali
ich teori  w sferze praktycznej Ja  dandun i Marsyliusz z Padwy, a filozofii  Jan Duns Scotus
(zm.1308) i Wilhelm Ockha (zm. ok.1350), postuluj c oddzielenie nauki od teologii i otwieraj c w
ten sposób dro emancypowanej nauce Odrodzenia. Jednak e presja ko cio a na  ycie
uniwersyteckie t dopu ci a do rozwoju tego kierunku, "prawowierna" za  scholastyka zapl ta a si

szczu sylogizmów i subtelnych, a niekiedy absurdalnych sporów teologicznych; ki autorytetów
powodowa ,  e uczeni publikowali przede wszystkim komentarze i glosy   komentarzy.
Scholastyka znalaz a si  w martwym punkcie, stanowi c  atwy obie krytyki  najpierw Miko aj z
Kuzy, a potem Erazma z Rotterdamu.
Mimo i  glówne o rodki my li scholastycznej: Pary  i Oksford utraci y w pewn mierze swój blask,
nie przeszkodzi o to rozszerzaniu si  nauki scholastycznej na no  kraje i nowe o rodki. W nie od
po owy XIV w. powstaj  i mno  si  uniwersytety w EuroF  rodkowej: w 1347 r. w Pradze,1364 r.
Krakowie,1365 r.  Wiedniu,1367 r.  Pi ciok  cio ach (Pecs),1385 r.  Heidelbergu,1388 r.  Kolonii.
Równie  na Zachodzie wyrasta nowe uniwersytety: wiele z nich jednak upad o po mniej lub
bardziej krótkiej egzystenc krótka by a te wietno  papieskiego Awi ionujako o rodka
intelektualnego XIV w.
Za amanie si  d  do wyja nienia prawd wiary przez rozumowanie i badan: naukowe zwróci o
umys y wielu ludzi, zniech conych do scholastyki, w stron  mistyc; zmu. Nurt
mistycznokontemplacyjny w ko ciele katolickim nie by  nowy  rozwin  szczególnie od XII w. ,
propagowany przez Bernarda z Clairvaux, który stawia  mistyczn
"zatopienie w Bogu ponad d enie do zrozumienia Boga przez studia. Zwrócenie si  k mistyce  to
fakt zrozumia y w epoce kryzysów spo ecznych i politycznych XIV i pierwszi po owy XV w.,
kiedyjednostki z trudem usi owa y doszuka  si jakiego  sensu katastro których by y  wiadkami.
Ros a rola zwolenników kontemplacji, prowadz cej, zw aszcz u kobiet, do wizjonerstwa; spo ród
kobiet powo uj cych si  na cudowne widzenia przepowiadaj cych przysz e losy ko cio a
polityczn  rol  odegra y  w. Katarzyna ze Sien i  w. Brygida szwedzka: obydwie przyczyni y si
do powrotu do Rzymu; warto zanotowa   e antykrzy ackie wypowiedzi Brygidy, szerzone w XV
w. przez wrogów zakonu, przy czyni y si  do oslabienia jego pozycji w Europie. Do mistycyzmu
zwracali si  cz st teologowie uniwersyteccy, jak Jan Gerson; rozwin a si  ca a literatura, g osz ca
mo li wo  indywidualnego poznania Boga drog  kontemplacji.  vórcajej, dzia aj cy giówni  w
Niemczech,jak Eckhard (zm.1327), Jan Tauler (zm.1361), lub w IViderlandach,jal Jan Ruysbroeck
(zm.1381) i Gerard Groote (zm.1384), w swym samodzielnym, indywi dualnym podej ciu do
zagadnie  dogmatycznych cz sto przekraczali granice ortodoksj i dzie a ich bywa y pot piane. W
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podej ciu do zagadnienia  aski bo ej i uczynków cz stt pojawiaj  si  u nich pogl dy (np. o
niczale no ci  aski bo ej od uczynków ludzi), dc których potem nawi e Luter.
Ten prze om w rozumieniu religii, propagowany przez pisarzy mistycznych, zrodzi  ca y nowy
kierunek religijno ci, szerz cy si  zw aszcza w XV w. , zwany devotio moderna. Znajdowal on
zwolenników w dawnych klasztorach mniszych i kaznodziejskich, ale przede wszystkim szerzy  si
w lu nych, na wpó wieckich bractwach religijnych, a tak e w nowych zgromadzeniach
kanoników, jak np. paulini  zakon powsta y na W grzech i przeniesiony do Polski. Zrywa y one z
tradycj  rozbudowanej liturgii i wspólnych mod ów, pozostawiaj c cz onkom znacznie wi cej
czasu na indywidualn  lektur  i rozmy lania. Najs awniejszym ze zgromadze wieckich nowego
typu by o Stowarzyszenie Braci  ycia Wspólnego, nawi zuj ce do Jana Ruysbroecka i Gerarda
Groota i stowarzyszone z kongregacj  kanoników z Windesheim ko o Amsterdamu. dego
osobliwo ci  by  du y nacisk na wykszta cenie cz onków, szeroka dzia alno'sc' w zakresie
kopiowania r kopisów oraz dzia alno  dydaktycznowychowawcza; ze szkó  Braci  ycia
Wspólnego wyszli Miko aj z Kuzy i Erazm z Rotterdamu. Cz onkiem tego  zgromadzenia by
Tomasz Hemerken z Kempen (znany pod okre leniem Tomasza   Kempis), autor ksi ki O
na ladowaniu Chrystusa, która ju  w XV w. zyska a sobie niczwyk  popularno  (600
zachowanych r kopisów, 55 wyda  drukiem).
Prze ycia religijne mistyków XIII i XIV w., zw aszcza franciszkanów, da y natchnienie bogatej
poczji religijnej, na której czele nale y wymieni  utwory samego  w. Franciszka z Assy u,
przepojone nie tylko uwielbieniem Boga, ale równie  mi ci  do  wiata ludzi, odczuciem pi kna
przyrody  co by o w literaturze  redniowiecznej nowo ci . Niczwyk  popularno  zdoby y sobie
przejmuj ce utwory Tomasza z Cellano lDies irae) i Jacopone da Todi (Stabat Mater).
Twórczo  mistyków XIV i XV w., zredagowana w j zykach narodowych lub na nie t umaczona,
rozchodzi a si  w szerokich kr gach spo ecznych, ogarniaj c mieszcza stwo, a niekiedy trafiaj c
do ch opów. By o to mo liwe dzi ki pog bieniu kultury religijnej, dokonanemu w XIII w. w
zachodniej i  rodkowej Europie przez zakony  ebrz ce, które  dzia aj c g ównie zreszt  w miastach
umia y dzi ki swej sztuce kaznodziejskiej trafia  do wszystkich. Religijn  psychoz , znajduj
wyraz w pojawiaj cych si  periodycznie (zw aszcza w okresach g odu i pomorów) pochodach
biczowników, zast pi o pragnienie wiedzy religijnej, ogarniaj ce coraz szersze warstwy. Teraz
dopiero chrystianizm zacz  przenika  g biej do spo ecze stw, ho duj cych poprzednio
synkretyzmowi religijnemu z du  doz  elementów poga stwa. Z drugiej strony rozwijaj ce si
szkolnictwo miejskie udost pnia o sztuk  czytania i pisania ludziom  wieckim;ju  i w ród
rzemie lników nie brakby o "literató ', tj. ludzi pi miennych. Propaganda zakonów  ebrz cych
zwraca a si  nie tylko do nich, dociera a do najszerszych kr gów poprzez kazania, nieraz na
wolnym powietrzu, skupiaj ce tysi ce s uchaczy, a tak e w formie wizualnej:  atwo dost pnych
opowiada  obrazowych o dziejach i m ce Chrystusa czy obrazów, ilustruj cych podstawowe
prawdy wiary, ukazuj cych m ki piekielne czy czy cowe, przestrzegaj cych przed  mierci
czyhaj  na ka dego w ka dej chwili. Szczególn  karier  zrobi  cykl "ta ca  mierci", popularny w
licznych wariantach w ca ej Europie a  po wiek XVIII, który wskazywa  równo  wszystkich ludzi,
bez wzgl du na stan i maj tek, wobec ostatecznego losu.
Do szerokich mas trafia  te  rozwijaj cy si ywo kult maryjny, a tak e zwi zany z nim kult  w.
Anny; w stosunku do innych  wi tych szybko zmienia y si  mody i istnia y odr bno ci narodowe:
kult  wi tychpatronów poszczególnych pa stw, narodów, miast i dynastii by  wyk adnikiem
wiadomo ci narodowej i tendencji politycznych. Liczne  ywoty  wi tych popularyzowa y ich kult,

zaspokajaj c jednocze nie zainteresowania literackie szerokich rzesz wiernych i ich pragnienie
prze ycia cudownych zdarze , po czonych z ingerencj  Boga. Pod wzgl dem powodzenia
wszystkie rekordy pobi  zbiór  ywotów zwany Z ot  legend  pióra arcybiskupa Genui dakuba z
Varczzo (Jacobus de Vorgaine).
Z t  sfer  popularyzacji tre ci religijnych, zw aszcza dziejów  ycia Chrystusa,  ywotów  wi tych i
moralnych nauk ko cio a wi e si  rozbudowana w XIV i XV w. twórczo  teatralna w postaci
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misteriów i moralitetów, stanowi ca w swych najlepszych przyk adach syntcz  form plastycznych
(równie  architektura odgrywa a tu pewn  rol  jako t o akcji), s owa i d wi ku. Charakterystyczne
dla pó nego  redniowiecza naturalistyczne przejaskrawienia wyst powa y cz sto równie  w tej
dziedzinie.
Zwyrodnieniem pó no redniowiecznej mistyki i ruchu kontemplacyjnego by  szerz ca si  w XV w.
obsesja satanistyczna wraz z towarzysz jej literatur . Wiar w interwencje szatana poprzez
zwi zanych z nim ludzi  czarowników i czarownic
 zapocz tkowa a w tym okresie polowania na sojuszników diab a, u wi cone bull papie a
Innocentego VIII w 1484 r. W 1489 r. dwaj inkwizytorzy dominika sc opublikowali s ynne
"dzie o" Mfot na czarownice  podr cznik procedury przeci oskar onym o czary. Mimo wszystko
jednak liczba torturowanych i traconych na  stosach czarowników i czarownic by a w XV w.
niewielka w porównaniu z tym, co przynios a potem epoka kontrreformacji.

24. Sch ek gotyku w architekturze i sztukach plastycznych

Nowe pr dy religijnomistyczne znalaz y swój wyraz plastyczny przede wszystkim w
prze ywaj cych  wietny rozwój rze bie i malarstwie.  .vórcy zacz li indywidualizowa  postacie
ludzkie, traktowane teraz realisty znie; z czasem poszukiwania si y wyrazu prowadzi y do
dramatyzacji uj , do prób uchwycenia ruchu  co sk oni o niektórych historyków do nazwania tego
pr du "barokiem gotyckim". Niepokój epoki znalaz  równie  wyraz w wystroju architektonicznym
koronkowych fasad pó nogotyckich, których ozdobno  niweczy a dawn  strzelisto  i klarown
prostot  konstrukcji.
Francja, nasycona w poprzednich okresach monumentalnym budownictwem, zubo a w ci gu
wojny stuletniej, musia a odda  przodownictwo kulturalne krajom, ciesz cym si  najwi ksz
pomy lno ci  gospodarcz : Niderlandom, pó nocnym W ochom i po udniowym Niemcom. "Sztuki
wiod ce" w tym okresie  to malarstwo i rze ba, które oswobodzi y si  z dawnego
podporz dkowania architekturze. Architektura za  owego okresu zacz a gor czkowo poszukiwa
nowych efektów przez mno enie ozdób, przez rozbijanie zwarto ci fasad nowymi podzia ami
pionowvmi (nie nikaj c jednak i linii poziomych), mno enie sterczyn, fial, kwiatonów, poszerzanie
otworów okiennych, co zmniejszy o efekt strzelisto ci; sp aszczone ostre  uki, uwie czone cz sto
by y ostrzem przechodz cym w bukiet kwiatów lub p omie  (st d nazwa tego okresu: gotico fiorito
"kwitn cy" lub gotique fZamboyant  "p omienisty").

Do reprczentatywnych budowli tego okresu, poza monumentaln  katedr w. Wita w Pradze,
znakomitym przyk adem recepcji sztuki francuskiej w Europie  rodkowej, mo emy zaliczy  fasad
katedry w R.ouen oraz liczne budowle sakralne w Anglii, gdzie pó ny gotyk (Perpendicular Style)
osi najwi cej oryginalno ci. Do  przysadzis wyposa one w charakterystyczne dla Ang tego okresu
sklepienia wachlarzowe, ówczes angielskie kaplice (Lady Chapel w Glouces King's College w
Cambridge, Henryka VII opactwie Westminster) maj  w murach, k rych substancja zosta a
zmniejszona do min mum, ogromne okna, podzielone pionowo poziomo krat  maswerków, co daje
wra eni oszklonej klatki.
W tym pó nym okresie gotyk trafi  n koniec i do W och: powsta a wówczas kat dra w Mediolanie;
wp ywy gotyckie zazna cza y si  nawet we Florencji, a w Wenecji po czone z elementami
arabskimi, stworzy  y w architekturze  wieckiej Pa ac Do ów na ladowany potem w innych
budowlach Wenecji i w Raguzie (Dubrownik).
W d eniu do powi kszenia efektu na dwu kra cach Europy przetworzono gotycki  szczegó y
dekoracyjne w elementy architektoniczne: w czternastowiecznej katedrze w Wells przestrze
mi dzy filarami skrzy owania naw wydzielaj  pot ne krzy uj ce si uki, przeniesione niemal
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ywcem z maswerków okiennych; w szesnastowiecznym za  ko ciele  w. Anny w Wilnie ca a
fasada stanowi szczyt gotycki, powi zany w skomplikowan  . ca  mas  lasek i powyginanych
uków. Równie  budowle  wieckie, zw aszcza miejskie, pokrywaj  swe fasady sieci  dekoracji: do

najbogatszych nale y architektura miast niderlandzkich (ratusze w Brukseli, Lowanium) i
hanzeatyckich (ratusze w Lubece i Strza owie). Powstaj ca w tym pe nym wielkich wojen okresie
architektura militarna zachowa a surowy monumentalizm. Jej najwybitniejszym przyk adem jest
zamek wielkich mistrzów w Malborku (X.IV w.). Z rczydencji monarszych tej epoki nie ma sobie
równych wielki obronny zespó  architektoniczny pa aców papieskich w Awinionie.
W rze bie XIV i XV w. nie odgrywa tak wielkiej roli,jak poprzednio, rze ba portalowa;
miejscejej,jako elementu narracyjnego, zajmuj cz ciowocykle p askorze b umieszczonych
wewn trz ko cio a  w obej ciu*, (jak w katedrze paryskiej), ale g ównie rze ba i p askorze ba

tarzowa. Na szczególne wyró nienie zas uguje nowy, rozwini ty w XV w., pe en wdzi ku typ
pos gu Matki Boskiej, zapocz tkowany nad R.enem, przeniesiony do Czech i Polski, gdzie znalaz
swe ukoronowanie w tzw. Pi knych Madonnach.  wietnie rozwija si  rze ba nagrobkowa,
cz ciowo nale ca do rze by portretowej. Tutaj nale y wymieni  nagrobki królów francuskich z
SaintDenis, pocz wszy od Filipa III, ksi t burgundzkich w Dijon, króla portugalskiego Piotra w
Alcoba a, królów z rodu Andegawenów w Neapolu, rze by nagrobkowe i portretowe Parlerów w
Pradze, nagrobki d uta Adama Kraffta, Piotra Vischera, Tilmana Riemenschneidera, Wita Stosza.
Specjalny typ stanowi  konne nagrobki Scaligerów w Weronie, gotyckie w typie, ale stanowi ce
przej cie do konnych pos gów w oskiego renesansu.
Z nagrobkami ksi t burgundzkich, przy których m.in. pracowa  najwi kszy rze biarz
niderlandzki, Claus Sluter,  czy si  inne dzie o tego  mistrza, rze by figuralne tzw. Studni
Moj esza w Champmol ko o Dijon. Niemiecka rze ba kwitnie w Norymberdze, gdzie dzia ali Piotr
Vischer, Micha  Pacher i Wit Stosz. W po udniowych Niemczech by  równie  czynny niczrównany
snycerz Tilman Riemenschneider. Krakowski o tarz Wita Stosza w ko ciele Mariackim oraz o tarz
Tilmana Riemenschneidera w Rothenburgu (Ostatnia Wieczerza) i Creglingen (Wniebowzi cie
NMP) stanowi  najdoskonalsze przyk ady pó nogotyckiej rze by o tarzowej.
W malarstwie króluje malarstwo sztalugowe, z tendencjami do realizmu, nierzadko
przechodz cego w naturalizm; jego rozwojowi sprzyja  niderlandzki wynalazek farb olejnych.
Czo owe miejsce nale y tu w XV w. niczaprzeczalnie do malarzy niderlandzkich lub z terenem
Niderlandów (g ównie Flandrii i Brabancji) zwi zanych. Zapocz tkowuj  szereg "wielkich
Flamandów": Jan van Eyck  wspó twórca poliptyku gandawskiego, autor Madonny kanclerza
Rollina i Madonny hanonika Van der Paele oraz Roger van der Weyden (Zdj cie z krzy a, O tarz
w. Jana), z którym uto samianyjest czasem Mistrz z Flemalle (przez innych identyfikowanyjako

Robert Campin), autor kilku s ynnych Madonn. W m odszym pokoleniu zas yn li Hans Memling,
autor przechowywanego w Gda sku Sgdu Ostatecznego oraz malowide  na relikwiarzu  w.
Urszuli, a tak e Hieronim Bosch, prektirsor ekspresjonizmu,  cz cy drobiazgowy realizm z
fantastyk  i poszukuj cy w rzeczach ukrytych tre ci, symbolów. Prawie wszyscy wielcy
mistrzowie niderlandzcy uprawiali malarstwo portretowe; we Francji czyni  to Jan Fouquet.
W Niemczech do czo owych realistów nale  Konrad Witz (Uhrzy owanie, Po ów  w. Piotra,

wi ta Rodzina ) i Micha  Pacher (O tarz Ojców ho cio a), podczas gdy inny wielki malarz XV
w., Stefan Lochner, przy realistycznym traktowaniu szczegó ów nawi zywa  do tradycyjnych
schematów sztuki wcze niejszych okresów. Obok nich dzia a plejada wybitnych, cz sto
anonimowych twórców (np. Mistrz  ycia Marii). Miniatura kwit a nadal we Francji (Wielkie
Kroniki, liczne modlitewniki), ale przedewszystkim w Niderlandach. Do najwybitniejszych osi

ni  w tej dziedzinie nale  miniatury niderlandzkich artystów, braci Limbourg, zw aszcza za
miniatury w modlitewniku ksi cia de Berry (Tres riches heures du Duc de Berry), przedstawiaj ce
zaj cia w poszczególnych miesi cach na tle wspó czesnej architektury francuskiej.
Wspóln  cech  dzie  wymienionych tu wielkich mistrzów rze by i malarstwa pó nogotyckiego jest
zwrot ku zainteresowaniu  wiatem, cz owiekiem (indywidualne potraktowanie postaci ludzkich),
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szczegó ami  ycia, przedmiotami codziennego u ytku, wreszcie krajobrazem, który pojawia si
zamiast dawnego z otego t a i z wolna zajmuje coraz wi cej miejsca (Madonn,a han,clerza Rollina
Jana van Eycka, relikwiarz  w. Urszuli Memlinga), by zepchn  niekiedy jak w obrazach Witza
akcj  do roli pretekstu.
Realizm tej sztuki, poszukiwania zmierzaj ce do g bszego poznania natury i cz owieka,
wskazuj ju  na zbli enie si  Odrodzenia i w pewnym stopniu odzwierciedlaj  tendencje
humanizmu, które od XIV w. rozwin y si  najpe niej we W oszech (por. III, 65). Jednocze nie
nietrudno dostrzec w niej odbicie tych niepokojów religijno wiatopogl dowych, jakie nurtowa y
ludzi XIVXV w. Realizm w przedstawianiu cierpienia, posuwaj cy si  w niektórych obrazach
szko y niderlandzkiej i nadre skiej do sadystycznego naturalizmu w scenach m cze stwa i
wyobra eniach m k piekielnych, l k przed  mierci , uwydatniony w upodobaniu do tematyki
memento mori (n nagrobek kardyna a Lagrange w Awinionie, motyw "ta ca mierci" w mala stwie)
i do wyobra  S du Ostatecznego,  czy  si  czasem ze  wiadom archaizacj  i nawi zywaniem do
sztuki gotyckiej XIII w., co wida  w obrazac Lochnera, a tak e u niektórych malarzy w oskich,
szczególnie Sandro Botticellego. ,

25. Literatura pó nego  redniowiecza. Drukarstwo

Ten sam splot tendencji mistycznoindywidualistycznych oraz realizmu wyp y. waj cego z
zainteresowania  wiatem i cz owiekiem widzimy w literaturze pi knej XIV i XV w.
Najwyra niejszyjest on niew tpliwie w twórczo ci Dantego Alighieri (1265 1321), twórcy Boskiej
komedii  syntczy  redniowiecznego  wiatopogl du chrze cija skiego, a zarazem obrazu
wspó czesnego autorowi spo ecze stwa, nosz cego miejscami cechy pamfletu. Inni wybitni twórcy
tej epoki sk aniaj  si  ku realistycznym obrazom spo ecze stwa jak niczrównany nowelista Jan
Boccaccio ( 131375), twórca Dekamerona, mi nik antyku, daleki ju  od religijnego ducha
redniowiecza; Geof froy Chaucer (zm. 1400), autor Opowie ci kanterberyjskich, pierwszy wielki

pisarz angielski, czy kastylijczyk Jan Ruiz (XIV w.).
W teatrze podobne tendencje ujawni y si  w moralitecie i w farsie ludowej, której najbardziej
znanym przyk adem jest we Francji anonimowy utwór Mistrz Pathelin (XV w.), a w Niemczech
twórczo  mieszcza skich poetów, tzw. meistersingerów (Hans Sachs). Nawet kronikarstwo tej
epoki zmienia si  czasami w utwory gaw dziarskie, dostarczaj ce mnóstwo realiów w zakresie
codziennego  ycia i charakterów ludzkich  najdobitniejszym przyk adem jest tu Francuz Jan
Froissart (zm. na pocz tku XV w.). Nowe podej cie do tej ga zi twórczo ci, pozostaj ce pod
wp ywem antyku, przejawiali ju  dwaj wybitni historycy XV w.: Francuz Filip de Commynes (zm.
1511?) i Polak Jan D ugosz (zm. 1480). W poczji ówczesnej, nosz cej cz sto dworski charakter,
forma przyt acza uczucie: typowym przyk adem jest tu Wilhelm de Mahault (zm. 1377), dworzanin
królów czeskich, nawarskich i francuskich, poeta i kompozytor; obok niego nale y wymieni
poetk  Krystyn  de Pisan (zm. 1430) i najbardziej spontanicznego w swych lirycznych wyznaniach
ksi cia Karola orlea skiego (zm. 1465). Jednak e jedynym wybitnym poet  schy ku  redniowiecza
by  Franciszek Villon ( 143264?),  cz cy w swej twórczo ci (zw aszcza Wielki Testament)
wszystkie sprzeczno ci i niepokoje swej epoki, rado ycia i l k przed przemijaniem.
W muzyce rozwija si  od XIV w. tzw. ars nova, o charakterze w znacznej mierze  wieckim; obok
wspomnianegoju  Wilhelma de Mahault (s ynna Msza koronacyjna) do czo owych kompozytorów
nale  W och Franciszek Landino (zm. 1397), autor licznych madryga ów.
Rewolucj  kulturaln  stanowi  epokowy wynalazek Jana Gutenberga z Moguncji, który w po owie
XV w., po raz pierwszy w Europie zastosowa  czcionki i pras  drukarsk  (odbitki ksylografczne
znane by yju  wcze niej). Nowy wynalazek szybko rozpowszechni  si  w Europie i przyczyni  si
do ogromnego rozszerzenia kr gu odbiorców literatury  zarówno religijnej, jak i  wieckiej, g ównie
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dzi ki niskiej stosunkowo cenie ksi ki drukowanej. Wynalazek druku stanowi  próg nowej epoki
w kulturze europejskiej.

KRYZYS POLITYCZNY ZACHODU: WOJNA STULETNIA

26. Geneza wojny stuletniej

Gospodarcze i spo eczne wstrz sy, jakie dotkn y Europ  Zachodni  w XIV w., przyczyni y si  do
zaostrzenia konfliktó v politycznych. Konflikty te spowodawa y seri  wojen, szczególnie dotkliwie
pustosz cych Europ  Zachodni  (g ównie Francj ), które jeszcze bardziej pog bi y kryzys
gospodarczy i brak stabilizacji uk adu si  spo ecznych; wynikiem tych kataklizmów by o z amanie
we Francji i Anglii starej arystokracji feudalnej i wzmocnienie monarchii, opieraj cej si  na ni szej
szlachcie i mieszcza stwie. Proces ten, zako czony przezwyci eniem si  hamuj cych rozwój
ekonomiczny i spo eczny tych krajów, by  jednak trudny i bolesny; kosztowa  spo ecze stwo
zachodnioeuropejskie wiele energii i na pewien czas zahamowa  ich post p gospodarczy i
kulturalny.
Zal ki konfliktu angielskofrancuskiego tkwi y w nie rozwi zanej do ko ca sprawie lenn
Plantagenetów we Francji. Po  mierci Ludwika IX Kapetyngowie nie tracili  adnej okazji, by
wyprze  swych przeciwników z ich kontynentalnych posiad ci: Filip Pi kny rozpocz  w 1292 r.
walk  z Edwardem I,jego syn Karol IV zaatakowa  w 1323 r. Edwarda II (por. II, 83). Wyparcie
Plantagenetów z Gujenny (taka nazwa ustali a si  dla ich posiad ci w Akwitanii) nie by o jednak
spraw  prost . Mieszka cy tych terenów, zw aszcza ich stolicy  Bordeaux, w ci gu d ugiej
przynale no ci do korony angielskiej nawi zali silne kontakty ekonomiczne z wysp , sk d
otrzymywali zbo e w zamian za wino, dbali zatem o utrzymanie zwi zku politycznego.
Wi zy mi dzy Angli  a Gujenn  zosta y zerwane, kiedy Karol IV w 1325 r. nada  to lenno
sk óconemu z Edwardem II jego synowi Edwardowi. Wkrótce jednak ksi  Gujenny obj  tron
Anglii jako Edward III (1327). By  mo e, królowie fancuscy staraliby si  nie dopu ci  do
ponownego po czenia, gdyby nie przeszkodzi a im wy aniaj ca si  (1328) kwestia dziedzictwa
tronu francuskiego po wyga ni ciu g ównej linii Kapetyngów. Edward III, wnuk Filipa Pi knego i
siostrzeniec trzech ostatnich królów francuskich, zrczygnowa  milcz co z pretensji do tronu
Francji, a nowy jej król, Filip VI, zatwierdzi  go w posiadaniu Gujenny. Stosunki pozostawa y
jednak napr one, a ustawiczne spory na nie ustalonych definitywnie granicach Gujenny oraz
interwencje urz dników króla Francji stwarza y wci  nowe zadra nienia, prowadz c do wojny.
Punktem, gdzie dosz o do starcia interesów francuskich i angielskich, sta a si  te  Szkocja. Uznanie
niepodleg ci Szkocji przez królow  Anglii Izabel  i jej faworyta Mortimera (1328) wywo o
oburzenie angielskiego rycerstwa i przyczyni o si  do upadku morderców Edwarda II. Pod
naciskiem opinii Edward III musia  wznowi  wojn  w Szkocji, popieraj c przeciw królowi
Dawidowi Bruce pretendenta Edwarda Balliola ( 1333), ale po stronie Dawida stan a Francja.
Interwencja Filipa VI  o drugiej stronie kana u mia a wp yw na stanowisko szlachty angielskiej w
sprawie wojny z Francj ; w miejsce niech tnego dawniej stosunku do wypraw na kontynent
wyst pi  zapa  wojenny, skierowany przeciw Francuzom popieraj cym Szkotów, "dziedzicznego
wroga" Anglii. W istocie jednak decyduj ca by a tu trudna sytuacja ekonomiczna wi kszo ci
rycerstwa angielskiego, widz cego w zdobyczach wojennych mo liwo  uratowania swej pozycj
klasowej.
W odpowiedzi na pomoc, udzielon  Szkotom przez Filipa VI, Edward rozpocz  zbrojenia,
wysuwaj c jednocze nie swe pretensje do tronu francuskiego. Filip odpowiedzia  na to 24 maja
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1337 r. og oszeniem konfiskaty francuskich lenn króla Anglii: fakt ten mo na uwa  za
pocz tkow  dat  wojny, która nosi nazw  stuletniej. Nast pi  akt wypowiedzenia stosunku lennego
przez Edwarda, w którym zaprzeczy  on Filipowi prawa do tronu Kapetyngów.
Do wybuchu przyczyni  si  równie  konflikt na przeciwleg ym kra cu królestwa francuskiego. We
Flandrii dosz o w latach dwudziestych XIV w. do nowych konfliktów spo ecznych w miastach,
zaostrzonych przez trudno ci, jakie zacz o prze ywa  flandryjskie sukiennictwo (por. III, 6);
jednocze nie wybuch o powstanie eh opów, walcz cych o ca kowit  likwidacj  podda stwa i
zmniejszenie powinno ci (1323). Radykalne elementy wsi oraz miast (Brugia, Ypres) opanowa y

adz , a hrabia Flandrii, Ludwik de Nevers, uciek  na dwór francuski. Papie  Jan XXII rzuci  na
Flandri  interdykt, a pierwszym przedsi wzi ciem nowego króla z dynastii Walczjuszów, Filipa
VI, by a wyprawa na buntowników. Pod Cassel w 1328 r. rycerze francuscy wzi li odwet za "bitw
ostróg" (por. II, 83): gorliwy lennik Francji, hrabia Ludwik de Nevers, ca kowicie obcy interesom
Flandrii (nie zna  nawet j zyka flamandzkiego) obj  ponownie w adz , a w miastach
pozbawionych przywilejów i murów, obj li rz dy patrycjusze  zwolennicy Francji. Zwyci scy
rycerze okrutnie rozprawiali si  ze zbuntowanymi ch opami. Ros a nienawi  do hrabiego i do
Francji, a nadzieje opozycji wi za y si  z Angli . Wybuch przyspieszy  wydany przez hrabiego
Ludwika na polecenie Filipa VI zakaz handlu z Angli . Edward III odpowiedzia  represjami:
aresztowa  obecnych w Anglii kupców flandryjskich i zabroni  wywo enia we ny do Flandrii. Cios
by  celny: rzemios o flandryjskie, pozbawione dowozu surowca, stan o w obliczu katastrofy. W
Gandawie, która nie wzi a udzia u w poprzednim powstaniu, dosz o do przewrotu (1338):
przedstawiciele cechów uzyskali decyduj cy wp yw na rz dy miastem, a ich przywódca, Jakub van
Artevelde, nawi za  rokowania z Edwardem III. Król angielski cofn  zakaz wywozu we ny,
zyskuj c w ten sposób poparcie miast flandryjskich dla swych celów i wzmacniaj c jednocze nie
autorytet Jakuba van Artevelde, który sta  si  niekwestionowanym przywódc  mieszcza stwa
flandryjskiego. W 1339 r. hrabia Ludwik znowu musia  opu ci  kraj, a w Gandawie pojawi  si
Edward III, któremu miasta z y ho d jako królowi Francji.

27. Pierwszy okres wojny. Crecy

Francja, najbogatsze i najludniejsze (przesz o 20 mln mieszka ców) pa stwo ówczesnej Europy,
wydawa a si  sta  u szczytu pot gi; wzrasta  zarówno autorytet jej króla w ród w adców Europy,
jak i obszar jej pa stwa, si gaj cego coraz  mielej po pograniczne, francuskie z j zyka, ziemie
cesarstwa. Nic bardziej naturalnego w tych warunkach, jak d enie do likwidacji ostatnich
posiad ci Plantagenetów na kontynencie,  ród a ustawicznych konfliktów i niebezpiecze stw.
Zamieszki wewn trzne w Anglii za czasów Edwarda II i w pocz tkach panowania Edwarda III
zdawa y si  obiecywa atwe zwyci stwo.
Anglia liczy a w tym czasie tylko 4,5 mln mieszka ców, pod wzgl dem gospodarczym sta a daleko
za Francj , a jej pó nocne obszary pustoszy a beznadziejna wojna ze Szkotami. Ale w nie kl ska
feudalnego rycerstwa angielskiego w 1314 r. pod Bannockburn przyczyni a si  do zmiany sposobu
wojowania i unowocze nienia organizacji armii, z po eniem wi kszego nacisku na wyszkolon
najemn  piechot  ni  na konne rycerstwo.
Edward III przygotowa  starannie wojn : dzi ki nadawanym hojnie hanzeatom i W ochom
licencjom i przywilejom handlowym oraz dzi ki po yczkom bankierów florenckich uzyska  zasoby
finansowe na znaczn  armi  zaci . Poza wprowadzeniem artylerii, decyduj  rol  w armii
angielskiej mieli odegra  piesi  ucznicy, wyposa eni w doskona y sprz t i osi gaj cy niespotykan
dotychczas szybko  wypuszczania strza .
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Jego przeciwnicy, Walczjusze, nie byli kontynuatorami tradycji Kapetyngów, nie wyro li w
ideologii wysuwaj cej nade wszystko interes pa stwa. Ojciec Filipa VI, Karol hrabia Valois, brat
Filipa Pi knego, p dzi  awanturnicze  ycie b dnego rycerza, wpl tuj c si  wielokrotnie w ró ne
polityczne awantury, staraj c si  zdoby  dla siebie gdziekolwiek koron  królewsk : zmar  jako
tytularny  aci ski cesarz Konstantynopola. Filip VI tkwi  w tej e tradycji, zwi zany jak naj ci lej z
kr gami mo now adztwa feudalnego; z uzyskaniem tronu sta  si  wyrazicielem ciasnych interesów
tej grupy;  rodki zebrane upart  wytrwa ci  pokole  Kapetyngów trwoniono teraz na dary dla
faworytów królewskich, na nie ko cz ce si  uczty i turnieje. Rycerstwo feudalne wraca o do
znaczenia po d ugotrwa ym odsuni ciu od w adzy przez Kapetyngów; odetchn o po okresie
panowania rosn cych liczebnie królewskich urz dników, cz sto niskiego pochodzenia, po czasach
ucisku podatkowego i obni enia warto ci monety   rodków, którymi królowie zaspakajali potrzeby
coraz bardziej skomplikowanego aparatu pa stwowego.
Pod wzgl dem militarnym Walczjusze opierali si  na pospolitym ruszeniu feudalnego rycerstwa,
przy którym oddzia y najemne stanowi y tylko uzupe nienie. Brakowa o jakiejkolwiek my li
taktycznej  bitwa polega a dla wodzów francuskich przede wszystkim na pojedynkach, a wobec
tego troszczyli si  g ównie o  ci ganie do swych szeregów jak najwi kszej liczby ws awionych
osobist  waleczno ci  rycerzy. Tymczasem Edward III podj  rozleg  akcj  dyplomatyczn :
przeciw zwi zanemu z Francj  papiestwu popar  cesarza Ludwika IV i w 1338 r. na zje dzie w
Koblencji otrzyma  tytu  wikariusza Rzeszy w Niderlandach. Pomog o to mu przeci gn  na sw
stron  formalnych lenników cesarza: ksi ta i hrabiów Brabancji, Hainaut, Holandii; Geldrii,
Julich. Pod Sluis (23 czerwca 1340) uda o si  Anglikom zniszczy  flot  francusk , która usi owa a
zablokowa  port Brugii. Ale uderzenie na Francj  ugrz o przy bezskutecznym obl eniu Tournai;
przeci ganie si  wojny zniech ci o do Anglików miasta i ksi t niderlandzkich; wierny
Edwardowi Jakub van Artevelde zgin  w zamieszkach w Gandawie (1345).
Nowy teatr wojny pojawi  si  w Bretanii, gdzie po  mierci ksi cia Jana III ( 1341) wybuch a wojna
sukcesyjna mi dzy jego bratem Janem, hrabi  Montfort, popieranym przez Angli , a ich bratanic
Joann  hrabin  Penthievre, popieran  przez Walczjuszów. Francuzom uda o si  wzi  do niewoli
Montforta, ale wojn  toczy a nadal jego  ona Joanna flandryjska  (st d "wojna dwu Joann"). Po
mierci Montforta (1345) Edward III zosta  opiekunem jego ma oletniego syna, Jana IV. Przez

kilkadziesi t lat toczy y si  w Bretanii walki, wyniszczaj ce ten kraj.
W 1346 r. Edward III wyl dowa  w Normandii i po demonstracyjnym marszu na Pary  ruszy  w
stron  Flandrii, by po czy  si  z tamtejszymi sojusznikami. Pod Crecy nad Somm  26 sierpnia
do cign a go armia francuska pod dowództwem samego króla; towarzyszyli mu m.in.  lepy król
czeski Jan Luksemburg i jego syn Karol IV,  wie o obrany przez przeciwników Ludwika IV król
rzymski. Anglicy przybrali pozycj  defensywn  i obsadzili  ucznikami wzgórza. To pozwoli o im
zniszczy  jazd  przeciwnika, bezskutecznie szar uj  na pozycje angielskie.  wi ty sztandar
królów Francji, Orifla>ii>>>e, run  postrz piony na ziemi , wielu s awnych rycerzy poleg o, m.in.
król czeski,
brat Filipa VI, Karol ksi  Alen on i Ludwik de Nevers, hrabia Flandrii. W bitwie pod Crecy
Anglicy po raz pierwszy u yli w polu armat, tym razem jeszcze bez wp ywu na jej przebieg.
Wkrótce potem po d ugim obl eniu opanowali Anglicy port Calais, który odt d przez dwie cie lat

 im jako baza wypadowa do wypraw na Francj .
Po rednictwo pokojowe papie a, a nast pnie powszechne zamieszanie i straty, wywo ane przez
Czarn mier , wstrzyma y na kilka lat dzia ania wojenne. Wykorzysta  t  sytuacj  zr czny syn
Ludwika de Nevers, Ludwik de Male, który wszed  w rokowania ze znu onymi wojn  miastami
flandryjskimi i w 1349 r. odzyska  w adz , utrzymuj c nadal neutralno  kraju w tocz cej si
wojnie  co równa o si  umocnieniu niczale no ci Flandrii od Francji.
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28. Od Czarnej  mierci do pokoju w Bretigny

Nast pca Filipa VI, Jan II Dobry (od 1350) odziedziczy  w spot gowanej formie wszystkie ujemne
cechy ojca, a awanturnictwo i waleczno czy  z jeszcze wi ksz  rorzutno ci . Wojna toczy a si
nadal w Bretanii; Jan zapragn  zada  przeciwnikom decyduj cy cios i za da  w 1355 r. od
Stanów Generalnych nowych podatków. W odpowiedzi Stany, g ównie mieszcza stwo na czele z
naczelnikiem gildii kupców paryskich Stefanem Marcel, wysun y  dania udzia u w kontroli
fnansów pa stwa i narzuci y królowi szereg innych ust pstw.

ównym bohaterem podj tej w 1355 r. wojny by  angielski nast pca tronu, Edward ksi  Walii,
zwany od koloru zbroi "Czarnym Ksi ciem", który odznaczy  si  ju  pod Crecy jako zr czny
taktyk. Z Gujenny podejmowa  on wyprawy  upie cze na s siednie tereny Francji, docieraj c a  do
Morza  ródziemnego. Podczas jednej z tych wypraw zosta  osaczony przez przewa aj  armi
francusk  na czele z królem;19 sierpnia 1356 r. dosz o do starcia, zwanego bitw  pod Politiers lub
pod Maupertuis. Francuzi powtórzyli wszystkie swe b dy spod Crecy i ponie li ogromn  kl sk :
kwiat rycerstwa zas  pole bitwy, wielu Francuzów, wraz z królem i jego m odszym synem
Filipem burgundzkim, dosta o si  do niewoli angielskiej.
Pa stwo francuskie znalaz o si  w krytycznej sytuacji; w adz  symbolizowa  pi tnastoletni "delfin"
(por. II, 29)  nast pca tronu, Karol. Kl ska rycerstwa o mieli a ch opów do powstania przeciwko
ciemi ycielom; wybuch a krwawa " akeria" (por. III, 4); jednocze nie Stany Generalne, w których
teraz zasiada o niewielu przedstawicieli rycerstwa, podj y krytyk  króla i narzuci y delfmowi w
1357 r. reformt  systemu rz dów, tzw. Wielki Ordonans. Stany mia y odt d prawo zbiera  si
samodzielnie co roku, bez wczwania królewskiego; nie wolno by o nak ada  podatków bez ich
zgody i kontroli; wybrani przez stany delegaci mieli dokona  reformy administracji i usun  z ych
urz dników.

ród przywódców Stanów Generalnych wysun  si  na czo o Stefan Marcel, faktyczny w adca
Pary a, który roztoczy  kontrol  nad delfinem, a nawet kaza  w jego obecno ci zabi  dwu spo ród
jego dworzan. Z trudem uda o si  Karolowi uj  z Pary a i podj  akcj  przeciw Mareelowi.
Obok powstania ch opskiego i opozycji mieszcza skiej delfin mia  do czynienia z opozycj
feudaln , na której czele sta  Karol Z y, król Nawarry. By  on synem Filipa d'Evreux, cz onka
jednej z bocznych ga zi Kapetyngów, oraz Joanny, córki Ludwika X. Pretensje Joanny do tronu
zaspokoi  Filip VI w 1329 r. oddaniem jej pirenejskiego królestwa Nawarry, od czasów Filipa
Pi knego po czonego z Francj  uni  personaln . Ambitny wichrzyciel, Karol Z y, zosta  przez
Jana Dobrego uwi ziony; zwolniony po kl sce pod Poitiers, zyska  sobie wielk  popularno  w ród
szlachty dzi ki okrutnemu st umieniu powstania ch opskiego w Pikardii. Po ucieczce delfina Stefan
Marcel usi owa  przekaza  mu Pary . Zanim jednak tego dokona , zgin  zamordowany w
zamieszkach ulicznych (31 lipca 1358).
Anglicy nie wykorzystali w pe ni ani zwyci stwa pod Poitiers, ani rozpaczliwej sytuacji Francji w
nast pnych latach; zaj ci byli rokowaniami pokojowymi ze swym je cem, Janem Dobrym.
Jednak e przyj te przez niego warunki delfin Karol odrzuci . W tym czasie opiera  si  ju  na silnej
partii, rekrutuj cej si  zarówno spo ród rycerstwa, zw aszcza ni szego, jak i mieszczan. Po  mierci
Marcela odzyskaf Pary , w którym wzniós  pó niej, dla umocnienia w adzy nad miastem, twierdz
zwan  Bastyli , a niebawem zawar  ugod  z Karolem Z ym. W chwili, gdy Edward III zdecydowa
si  na now  wypraw , aby opanowa  Reims i koronowa  si  tam na króla Francji, by o ju  za
pó no. Delfin potrafi  zmobilizowa  si y dla odparcia Anglików i wyprawa zako czy a si
niepowodzeniem. Ale i Karolowi zale o na zako czeniu rujnuj cej wojny; w ostateczno ci
przyj  wi c w Bretigny w 1360 r. bardzo ci kie dla Francji warunki. Król angielski otrzyma  (ju
nie jako lenno Francji, lecz suwerenn  w asno ) nie tylko Gujenn  i Gaskoni , lecz te  Poitou,
Limousin, Perigord i Rodcz oraz na pó nocy Calais; nadto za wykup z niewoli króla Jana Francja
mia a zap aci  3 mln ecus* w z ocie. W zamian Edward III zrczygnowa  z tytu u króla Francji.
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Jan Dobry, wypuszczony z niewoli na s owo rycerskie, zaj  si  obje aniem kraju dla zebrania
sumy, potrzebnej na wykup. Gdy jej nie móg  zdoby , wierny zobowi zaniu, wróci  do Londynu,
gdzie zmar  w 1364 r., pozostawiaj c koron  rz dz cemu faktycznie ju  od dawna delfinowi, który
zasiad  na tronie jako Karol V.

* Ecu (od  ac. sculuml  z ota moneta francuska bita od czasów Ludwika IX, zawieraj ca oko o 4 g
ota.

29. Francja za Karola V

Bilans rz dów dwu pierwszych Walczjuszów by  op akany: kraj, spustoszony przez Czarn mier ,
walki wewn trzne i wojska nieprzyjacielskie, niszczy y równie  w asne niep atne "kompanie"
najemników oraz mno ce si  bandy rozbójników, rekrutuj ce si  g ównie z by ych  nierzy obu
walcz cych armii, przyzwyczajonych do  ycia z rozboju. Bandy te, cz sto w sile setek ludzi,
porywa y si  nawet na miasta; pali y wsie,  upi y klasztory. Pozbycie si  tej straszliwej plagi sta o
si  pierwszym zadaniem króla, pragn cego przywróci  krajowi pokój i równowag  gospodarcz .
Polityka pierwszych Walczjuszów mia a na swym koncie inne jeszcze posuni cia, których skutki
by y wówczas jeszcze niezbyt widoczne, ale wró y gro ne niebezpiecze stwo na przysz .
By o to wydzielanie z domeny królewskiej obszernych ksi stw (apana y) m odszym cz onkom
dynastii. W okresie ostatnich Kapetyngów g ównej linii domena silnie si  powi kszy a: w 1284 r.
przy czono do niej królestwo Nawarry i Szampani , w 1304 r. po udniow  Flandri , w 1307 r.
Lyon. Równie  za Filipa VI korona pozyska a nowe nabytki: w 1349 r. Humbert II, w adca
wchodz cego w sk ad cesarstwa hrabstwa Vienne (zwanego te  Delfinatem, od imienia noszonego
przez hrabiów, które z czasem zmieni o si  w tytu ) sprzeda  jej swe pa stewko, które zosta o
nadane Karolowi, wnukowi Filipa VI, pó niejszemu Karolowi V. Formalnie Delfinat wchodzi  w
sk ad cesarstwa, faktycznie jednak stanowi  posiad  dynastii francuskiej, nadawan  od Karola V
ka dorazowo najstarszemu synowi  st d nast pca tronu francuskiego, pocz wszy od samego
Karola, nosi  tytu  delfina.
W 1361 r. zmarl Filip de Rouvres, ostatni potomek ksi t burgundzkich. Poniewa  jego matka
Joanna de Boulogne po lubi a przedtem króla Jana Dobrego, Burgundia wesz a teraz w posiadanie
królestwa. Trwa o to jednak bardzo krótko, bo ju  w roku 1363 Jan Dobry nada  Burgundi  swemu
najm odszemu i ulubionemu synowi, który towarzyszy  mu pod Poitiers i w niewoli angielskiej
Filipowi  mia emu. Dzi ki ma stwu z Ma gorzat , córk  Ludwika de Male, Filip odziedziczy
pó niej (1384) tak e Flandri , Artois i hrabstwo Burgundii (FrancheComte, le ce w granicach
cesarstwa), tworz c bogate i pot ne w adztwo, które mia o zagrozi  ca ci Francji. Inny syn Jana
Dobrego, Ludwik, otrzyma  opró nione po starszej linii adegawe skiej lenna: Maine i Anjou, a
niebawem w 1382 r. opanowa  Prowansj  i wp ta  si  w wiekow  walk  o tron Neapolu.
Pokój w Bretigny mia  da  Francji mo liwo  przezwyci enia kryzysu gospodarczego, a
zw aszcza uregulowania finansów pa stwowych. Warunkiem by o jednak usuni cie z kraju band
wojskowych: zadania tego podj  si  jeden z zaufanych króla, drobny szlachcic breto ski Bertrand
du Guesclin, który ws awi  si  w walkach podjazdowych na terenie rodzinnego ksi stwa. W
porozumieniu z królem zaci gn  rozproszonych najemników i na czele tych "wielkich kompanii"
przekroczy  Pireneje, udaj c si  na pomoc pretendentowi do tronu Kastylii, Henrykowi z
Trastamare, popieranemu przez Francj  (por. III, 66). W ten sposób Francja odetchn a od
upie ców, a jednocze nie pozyskiwa a za Pirenejami powa  dywersj  antyangielsk . Przeciwko

"wielkim kompaniom" wyst pi  bowiem "Czarny Ksi ", popieraj cy legalnego w adc  Kastylii,
Piotra Okrutnego. Jego talenty wojenne ujawni y si  raz jeszcze w zwyci stwie, odniesionym pod
Nagera, gdzie du Guesclin wpad  do niewoli. Uwolniony za okupem, wróci  do Hiszpanii z nowym
wojskiem zaci nym i w 1369 r. rozbi  Piotra Okrutnego pod Montiel.
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Równocze nie Karol V wszczyna  ju  now  faz  wojny stuletniej, zach cony sytuacj  w
angielskiej Akwitanii. W adaj cy tam "Czarny Ksi " mia  do czynienia z podobnymi
zniszczeniami i nie adem wewn trznym, jaki panowa  w ca ej Francji, ale nie potrafi  im
przeciwdzia  równie energicznie, jak król francuski: przeciwnie, post powaniem swym zrazi
sobie wielu mo now adców ze  wie o przy czonych terenów. Ludno  tych ziem stale wrogo si
odnosi a do Anglików, nak adane za  przez Edwarda podatki wrogo  t  jeszcze wzmaga y.
Sytuacj  t  pilnie obserwowa  Karol V; wybuch buntu szlachty akwita skogasko skiej pod wodz
Jana hrabie o Armagnac umo liwi  królowi interwencj . W 1365 r. Karol V, wyst puj c teraz jako
zwierzchnik Akwitanii i Gaskonii, powo  "Czarnego Ksi cia" przed parlament paryski, co
sprowokowa o wojn . Tym razem Francuzi, nauczeni do wiadczeniem, unikali walnych bitew; du
Guesclin z niczwyk  zr czno ci  prowadzi  wojn  partyzanck , zmuszaj c Anglików kolejno do
opuszczania miast i zamków. "Czarny Ksi ", schorowany od czasów wyprawy hiszpa skiej,
utraci  dawn  szybko  decyzji, a pomoc okazywana Francuzom przez ludno  terenów
okupowanych przyspieszy a kl sk  Plantagenetów. Kiedy w 1375 r. papie  Grzegorz XI
zapo redniczy  rozejm (zawarty w Brugii) w r ku Anglików pozosta  niewielki teren Gujenny z
Bordeaux i Bajonn  oraz Calais. W 1376 r. umar  z amany kl sk  "Czarny Ksi ", w nast pnym
roku jego ojciec Edward III. Tron angielski obj  ma oletni syn "Czarnego Ksi cia", Ryszard II, a
wewn trzne spory i zaburzenia spo eczne w Anglii uniemo liwi y wznowienie wojny. Rozejm
burgijski okaza  si  trwa y, a Karol V triumfowa , przywróciwszy Francji dawne mocarstwowe
stanowisko.

30. Lancastrowie w Anglii

Decyduj  rol  w okresie ma oletno ci Ryszarda II odgrywa  w Anglii jego stryj, ; Jan z
Gandawy, ksi  Lancaster, protektor Jana Wiklefa (por. III,19), upatruj cy w ewentualnej
sekularyzacji dóbr ko cielnych  rodek do zape nienia wyczerpanego wojn  skarbu. Wybuch
powstania ch opskiego (1381) zjednoczy  jednak duchownych i  wieckich panów feudalnych w
obronie zagro onego stanu posiadania (por. III, 4). St umienie powstania zapocz tkowa o równie
represje w stosunku do Wiklefa i jego zwolenników. Wkrótce po st umieniu powstania Anglia sta a
si  widowni  walki mi dzy wyros  i w okresie ma oletno ci Ryszarda oligarchi  mo now adcz
(na czele z innym stryjem króla Tomaszem ksi ciem Gloucester) oraz samym królem, który w
oparciu o drobn szlacht  i mieszczan Londynu usi owa  wydoby  si  spod kurateli. W 1389 roku
obali  on rz dy Tomasza (którego uwi zi  w Calais i kaza  skrytobójczo zamordowa ) i narzuci
parlamentowi szereg uchwa , wzmacniaj cych prerogatywy króla (m.in. sta y podatek eksportowy
od we ny).
Na czele wzrastaj cej liczby przeciwników króla stan  syn Jana z Gandaw Henryk ksi
Lancaster, któremu Ryszard odebra  lenna i skaza  na wygnanie. Korzystaj c z wyprawy Ryszarda
do Irlandii Henryk wyl dowa  w 1399 r. w Anglii i w krótkim czasie uzyska  przygniataj
przewag . Opuszczony przez wszystkich ; niemal, Ryszard zosta  zdetronizowany przez parlament
(1399); jego przeciwnik odsun wszy innych pretendentów do tronu, obj  rz dy jako Henryk IV;
postara  si  te , aby nieszcz sny Ryszard zako czy  rych o ( 1400)  ycie w wi zieniu. Nowy

adca, który musia  st umi  kilka powsta  i spisków mo now adczych, a tak e du ym nak adem
si  toczy  walk  z powstaniem w Walii, unika  wszelkich konfliktów z parlamentem, a dla
pozyskania kleru rozpocz  krwawe prze ladowania lollardów.

31. Burgundczycy i armaniacy
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Trudna sytuacja Anglii umo liwi a jej rywalce zaleczenie ran, zadanych przez wojn  i zaraz . Ale
po  mierci Karola V na tronie zasiad jego ma oletni syn Karol VI, w adza za  znalaz a si  w r ku
stryjów ch opca, zw aszcza Filipa  mia ego, który stara  si  usun  doradców zmarlego króla.
Wypadki angielskie z roku 1381 mia y odpowiednik na kontynencie, szczególnie we Flandrii i
pó nocnej Francji. Tereny te sta y si  znowu widowni  szerokiego ruchu pospólstwa,
wyst puj cego przeciwko rz dz cym w adzom miejskim; jego pod em we Flandrii by y
trudno ci tamtejszego sukennictwa, w wyniku których wielu rzemie lników pozostawa o bez pracy.
W 1379 r. obalono rad  miejsk  w Gandawie; w  lad za tym równie  w Ypres i Brugii w adz
obj li przedstawiciele cechów. Na czele nowej w adzy w Gandawie stan  syn Jakuba van
Artevelde, Filip, którego nazwisko by o symbolem walki o niczawis  kraju i demokratyzacj

adzy. Artevelde nawi za  stosunki z Angli , zabiegaj c o jej wsparcie. Pobity przez niego
Ludwik de Male zwróci  si  do swego burgundzkiego zi cia, który wywiera  w tym czasie
decyduj cy wp yw na polityk  dworu francuskiego. Na wie  o sukcesach rzemie lników
flandryjskich porwalo si  do walki przeciw patrycjatowi pospólstwo paryskie (powstanie maillotins
1382); podobne wyst pienia mialy miejsce w Rouen (por. III, 11). Tym skwapliwiej przyj  Filip

mia y pz.o  te cia; interwencja francuska we Flandrii umacnia a ponadto jego przysz e
panowanie w tym kraju.
Interwencja sko czy a si  kl sk  rzemie lników flandryjskich, których 26 tysi cy leg o wraz ze
swym wodzem pod Roosebeke 27 listopada 1382 r. Brugia i Ypres skapitulowa y; najd ej
trzyma a si  Gandawa, która dopiero w 1385 r. pogodzi a si  ze swym panuj cym. By  nim ju
Filip  mia y, który w 1384 r., po  mierci Ludwika de Male, obj  rz dy we Flandrii.
Opieka nad królem francuskim s a Filipowi do dalszego umacniania wp ywów w
Niderlandach: rezultatem jego stara  by o uzyskanie ksi stwa Brabancji, gdzie osadzi  swego syna
Antoniego. Aby pozyska  panuj cych w Holandii Wittelsbachów (por. III, 41), Filip doprowadzi
do ma stwa Karola VI z Izabel  bawarsk .

ody król, a tak e znaczna cz  szlachty francuskiej, niech tnie patrzyli na wyzyskiwanie si
Francji we w asnych interesach Filipa. Osi gn wszy dwudziesty rok  ycia, w 1388 r. Karol VI
usun  z dworu zauszników regenta i przywróci  do w adzy dawnych doradców ojca. Ale budz ce
wietne nadzieje rz dy m odego króla zosta y nieszcz liwie przerwane: w 1392 r. dozna  on

pierwszego ataku szale stwa; z biegiem czasu objawy niepoczytalno ci coraz cz ciej si
powtarza y i wobec tego Filip  mia y na powrót obj  rz dy na czele regencji. Panowanie
szalonego króla i walki koterii dworskich o w adz  mia y trwa  jeszcze przez lat trzydzie ci,
doprowadzaj c pa stwo do ruiny. Pocz tkowo przewa y wp ywy Filipa  mia ego, który cieszy
si  sympati  mieszcza stwa i stara  si  zapobiec zbrojnemu starciu z Angli  poprzez przed enie
rozejmu. Niebawem jednak przeciwstawi o mu si  ugrupowanie arystokratyczne na czele z bratem
nieszcz liwego króla, Ludwikiem ksi ciem Orleanu; pozyska o ono królow  Izabel  i prowadzi o
awanturnicz  polityk  zagraniczn  (m.in. plany stworzenia w Lombardii królestwa dla Ludwika
Orlea skiego). Walki stronnictw zaostrzy y si , gdy po  mierci Filipa ( 1404) obj  dziedzictwo
jego gwa towny i brutalny syn, Jan bez Trwogi; z jego polecenia Ludwik Orlea ski zosta
zamordowany w Pary u (1407), co z aplauzem przyj o sprzyjaj ce ksi ciu burgundzkiemu
mieszcza stwo paryskie. Jeden z profesorów Sorbony, Jan Petit w rozprawie o "tyranobójstwie"
pospieszy  z usprawiedliwieniem tego czynu.
Syn zamordowanego, Karol ksi  Orleanu, sk din d wybitny poeta, wyst pi  z has em walki
przeciw mordercom ojca; popar  go te , Bernard hrabia Armagnac, który zorganizowa  na
po udniu Francji zbrojne bandy, wyst puj ce przeciw stronnikom burgundzkim, znane pod nazw
"armaniaków". Rozpocz a si  wojna domowa.
Dla uspokojenia kraju zwo ano do Pary a w 1413 r. Stany Generalne; podczas ich obrad jednak
pospólstwo paryskie podnios o powstanie pod dowództwem rze nika Szymona Caboche'a. Bastylia
znalaz a si  w r kach powsta ców, król i dwór byli w ich mocy; liczni zwolennicy armaniaków
spo ród dworzan i patrycjatu zostali straceni, a rz dy przesz y w r ce Jana bez Trwogi. Pod
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naciskiem powsta ców w zredagowanym przy pomocy prawników z Sorbony ordonansie
królewskim (tzw. Ordonnance Cabochienne) og oszono reform  w adz pa stwowych, które
poddano kontroli specjalnych organów, pochodz cych z wyboru. Kiedy jednak wkrótce potem Jan
bez Trwogi
opu ci  Pary , przera eni w adz  rzemie lników bogaci cz onkowie patrycjatu wydali miasto
armaniakom, którzy zaw adn wszy osob  króla og osili banicj  Jana. Terror obj  teraz z kolei jego
zwolenników. W takiej sytuacji pe en energii m ody syn Henryka IV, panuj cy od 1413 r. Henryk
V, postanowi  wznowi  wojn  przeciw rozdzieranej walkami wewn trznymi Francji.
Przedstawiwszy warunki pokoju niemo liwe do przyj eia dla Francji, Henryk V wyl dowa  latem
1415 r. u uj cia Sekwany i zmusi  do kapitulacji port Harfleur; po drodze co Calais napotka  pod
Azincourt 25 pa dziernika 1415 r. armi  francusk  pod dowództwem Karola Orlea skiego i
konetabla Karola d'Albret, z on  giównie z lu nych pocztów feudalnego rycerstwa. Nauki
pierwszego okresu wojny stuletniej nie na wiele si  przyda y: raz jeszcze  ucznicy angielscy
po yli pokotem jazd  franeusk . Na polu bitwy zosta o niemal 8 tysi cy poleg ych, w ród nich
konetabl d'Albret i kilku ksi t krwi. Anglicy wyci li cz  je ców, Karol Orlea ski z pó tora
tysi cem dosta  si  do niewoli.
Katastrofie tej z dala przypatiywa  si  Jan bez Trwogi, który zawar  z Henrykiem V tajny uk ad,
obiecuj cy neutralno  Burgundii. Mimo i  jego brat, Antoni brabancki, pad  pod Azincourt, Jan w
1416 r. zawar  z Anglikami otwarteju  przymierze. W 1418 r. przy pomocy pospólstwa paryskiego
opanowa  stolic :jego g ówny przeciwnik, Bernard hrabia Armagnac, zgin  w walkach ulicznych,
a królowa Izabela przesz a na stron  zwyci zcy. Na czele stronnictwa armaniaków stan  teraz
sk ócony z matk  delfin Karol, który w Bourges og osi  si  regentem. Próba porozumienia obu
stronnictw sko czy a si  tragicznie: podczas zjazdu delfina z Janem bez Trwogi w Montereau (
1419) ksi  burgundzki zosta  zamordowany przez armaniaków. Wojna domowa zawrza a z now
si .
Tymczasem w latach 141719 Henryk V opanowa  Normandi , nie napotykaj c wi kszego oporu.
Zamordowanie Jana bez Trwogi sk oni ojego syna i nast pc , Filipa Dobrego, do wyst pienia po
stronie Anglii przeciw delfinowi. Pod naciskiem Filipa dwór francuski zgodzi  si  na zawarcie
uk adu z Henrykiem w Troyes (21 maja 1420). Król angielski po lubi  Katarzyn , córk  Karola VI
i zosta  oficjalnie uznany przez stany w Pary u nast pc  ob kanego króla. Stronnicy
wydziedziczonego delfina wycofali si  na po udnie od Loary.
Henryk V, który w ten sposób zjednoczy  obydwa królestwa (we Francji mia  by  regentem do
mierci Karola VI) zmar  jednak nagle u szczytu pot gi 31 sierpnia 1422 r.; wkrótce po nim

zako czy ycie nieszcz sny te . W Pary y i Londynie proklamowano królem rocznego syna
Henryka V i Katarzyny, Henryka VI, na którego umys owo ci odbi a si  jednak choroba dziada.
Regencj  w imieniu niemowl cia obj li stryjowie: Jan ksi  Bedford we Francji i Humfred ksi
Gloucester w Anglii. Delfin przyj  równie  tytu  królewski (jako Karol VII) i zwany by  teraz
pogardliwie "królem z Bourges". Lojalizm poddanych tronu kapety skiego zosta  wystawiony po
raz pierwszy na ci  prób : Karol VII by  formalnie wydziedziczony, pozbawiony tradycyjnej
sakry w Reims, a przeciwnicy g osili,  e osobajego ojca niejest bynajmniej pewna.

33. Joanna d'Arc. Kl ska Anglików

Zwyci stwo regenta ksi cia Bedford pod Verneuil (1424) i obl enie przez Anglików Orleanu,
ostatniego przyczó ka zwolenników delfina na pó noc od Loary, szczególnie za  apatia i
bezczynno  Karola i jego otoczenia mog y  wiadczy  o nieuchronno ci kl ski "króla z Bourges".
Niepostrze enie jednak sytuacja zacz a si  zmienia . D ugotrwa a wojna, a zw aszcza okupacja
pó nocnej cz ci kraju przez Anglików i flamandzkich w znacznej cz ci  nierzy Filipa Dobrego,
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zacz y budzi  nienawi  do naje ców w najszerszych kr gach ludno ci, grabionej i poddanej
samowoli najemnego  dactwa. W wielu miejscach rozwija  si ywio owy ch opski ruch
samoobrony, napadano na mniejsze za ogi angielskie i burgundzkie, opierano si ci ganiu
podatków i utrzymywaniu wojska. Rodzi  si  patriotyzm francuski, którego symbolem sta  si
dziedzic herbu z liliami kapety skimi, m ody król z Bourges. Ten  ywio owy ruch znalaz
jednocze nie swój wyraz i podniet  w wyst pieniu Joanny d'Arc.
Joanna d'Arc (w ciwie Darc), siedemnastoletnia dziewczyna wiejska z Domremy (miejscowo ci
na pograniczu Szampanii i Lotaryngii) pojawi a si  w 1429 r. w Chinon przed Karolem VII
(którego tytu owa a delfinem) twierdz c,  e otrzyma a od Boga misj  doprowad enia go do
koronacji w Reims i uwolnienia kraju od Anglików. Przyj to j  pocz tkowo z wahaniem, ale
niebawem politycy z otoczenia Karola zdali sobie spraw  z roli propagandowej, jak  mo e spe ni
"wys anniczka Boga", walcz ca na czele armii prawowitego króla. List Joanny do wodzów
angielskich,  daj cy od nich z polecenia Boga opuszczenia Francji i pozostawienia jej legalnemu
dziedzicowi, og oszony i rozpowszechniony w ca ej Francji, zrobi  ogromne wra enie. Powodzenie
wyprawy, nios cej odsiecz Orleanowi (1429), na której czele stan a Joanna, pog bi o w ród
wojska i ludu wiar ,  e si y nadprzyrodzone popieraj  spraw  Karola: w tym e jeszcze roku
przedsi wzi to  mia  wypraw  na Reims, gdzie Karol VII móg  dope ni  przepisanej odwiecznym
rytua em koronacji. Wprawdzie uderzenie na Pary  zosta o odparte, a przy szturmie na Compiegne
w 1430 r. Joanna dosta a si  w r ce  nierzy burgundzkich, którzy wydali j  Anglikom, ale nic ju
nie mog o powstrzyma  ogólnego powstania przeciw naje com.
Opuszczona przez swego króla, który nie przedsi wzi  niczego, by j  uwolni , Joanna, od dawna
przez przera onych Anglików uwa ana za czarownic , zostala w Rouen postawiona przed s d

ony z oddanyeh nowym w adzom duchownych francuskich, na czele z Piotrem Cauchon,
biskupem Beauvais. Uznano j  winn  herczji i czarów i spalono na stosie 30 maja 1431 r. Dopiero
w roku 1456 proces rehabilitacyjny uwolni  m czennic  od tych zarzutów; Joanna d'Arc zosta a
bohaterk  narodow  Francji i  wi  ko cio a katolickiego.
Mimo koronacji Henryka VI na króla Francji (1431), przeprowadzonej zreszt  w Pary u, a nie w
Reims, Anglicy tracili pi  za pi dzi  oparcie na kontynencie. Ich sprzymierzeniec Filip Dobry,
wykorzystuj c sytuacj , zawarl z Karolem VII pokój w Arras (1435), w którym Francja musia a
uzna  pe  suwerenno  posiad ci burgundzkoflandryjskich Filipa, odst pi  mu hrabstwa
Macon i Auxerre oraz Pikardi .
Ofiary poniesione przez Francj  na rzecz monarchii burgundzkiej by y celowe: Anglicy zostali
osamotnieni, a zreorganizowana, w przewa aj cym stopniu zawodowa i coraz karniejsza armia
francuska zadawa a im coraz to nowe kl ski. W 1435 roku Karol VII opanowa  Pary , kiedy za  w
roku 1444 zawarto zawieszenie broni, w r kach Henryka VI pozosta a zaledwie Normandia i
Gujenna. Nawet ksi  Bretanii Jan V, tradycyjnie sympatyzuj cy z Angli , zajmowa  teraz
neutralne stanowisko, zdaj c sobie spraw  z upadku pot gi Anglii, w której na dodatek rozpocz y
si  w nie zatargi wewn trzne, stanowi ce wst p do wojny domowej.
Ta sytuacja sk oni a Karola VII do po nownego wszcz cia walki (1449). Odes awszy w okresie
rozejmu znaczn  cz  swych oddzia ów na s  Habsburgów, stworzy  on z reszty wyborow
armi  kadrow , doskonale wy wiczon  i regularnie op acan , licz  ponad 20 konnych "kompanii
ordonansowych", z których ka da mia a oko o 900 ludzi, oraz pieszych  uczników i kuszników;
rozwin  te  artyleri , której znaczenie wyst pi o rych o przy zdobywaniu zamków i twierdz
normandzkich. Po upadku Rouen (1449) zwyci stwo Francuzów pod Formigny ( 1450)
zadecydowa o o losie Normandii; w 1451 r. skapitulowa a Gujenna, która jednak wkrótce
ponownie podda a si  angielskiej armii ekspedycyjnej pod dowództwem Johna Talbota. Kl ska
Talbota pod Castillon 17 lipca 1453 r. przes dzi a przysz  równie  tej cz ci Francji, zwi zanej
przez trzysta lat z Angli . Bordeaux i Bajonna, ostatnie punkty oporu Anglików w Akwitanii,
wpad y w r ce Francuzów. Calais na wybrze u kana u La Manche mia o sto latjednakjeszcze
pozostawa  przy Anglii (do 1558); na sta e pozostawa y przy Anglii tylko Wyspy Normandzkie i
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zachodnich wybrze y Pó wyspu Normandzkiego. Zwyci stwa francuskie oznacza y w zasadzie
koniec wojny stuletniej, chocia  nie zawarto wówczas  adnego uk adu pokojowego: wybuch wojny
domowej w Anglii skierowa  wszystkie si y tego kraju w kierunku zaciek ych walk wewn trznych,
w których wygin a wi kszo  starych rodów feudalnych, tradycyjnie zwi zanych z ekspansj
Plantagenetów we Francji.
Bilans wojny stuletniej wypad  dla Anglii zdecydowanie negatywnie. Ogromny wysi ek, w ony
w utrzymanie i rozszerzenie zdobyczy na kontynencie, poszed  na marne. S awa wielkich
zwyci stw szybko min a, wielkie  upy z pustoszonej Francji i wielotysi czne okupy, pobierane od
obleganych miast francuskich i od mo nychje ców, szybko by y trwonione lub sz y na pokrycie
kosztów nast pnych nie ko cz cych si  wypraw. Zrujnowa y one angielskie rycerstwo, zw aszcza
gdy po kl skach, zamiast bra  okup, musia o samo go p aci . Ci ar wojny leg  na ca ym
spo ecze stwie, obci onym podatkami; ponadto wojna przyczyni a si , obok epidemii, do spadku
liczby r k roboczych, obni a wydajno  rzemios a angielskiego, dochody z eksportu.
Francja prze a w czasie wojny okres wielkiego za amania, ogarniaj cego wszystkie dziedziny
ycia. Prawie wszystkie dzielnice Francji w ró nych okresach wojny uleg y zniszczeniom:

powi kszy yje rozboje zbrojnych band "ob upiaczy" (ecorcheurs), grasuj cych przez d ugi czas po
ca ym kraju. Ludno  zmniejszy a si  do oko o 14 mln; bogate prowincje pó nocne i wschodnie
zasta y oderwane od pa stwa. Mimo to ostatni okres wojny przyniós  znaczn  popraw  sytuacji
tego pa stwa, które w oparciu o ni sz  szlacht , mieszcza stwo, kadr  urz dnicz  i sta  armi
umocni o si  i wesz o na drog  prowadz  do odzyskania dawnej pot gi.

34. Pot ga Burgundii. Filip Dobry i Karol

Okres wojny stuletniej pozostawi  jednak Francji w spadku powa ne niebezpiecze stwo w postaci
pot nego, a od traktatu w Arras niczale nego pa stwa burgundzkiej linii Walczjuszów. Pa stwo
to, obejmuj ce kwitn ce gospodarczo i g sto zaludnione tereny, uzupe niaj ce si  wzajemnie,
rozporz dza o wielkim potencja em finansowym i si  militarn  (zawodowa armia z siln  artyleri );
panuj cy na jego ziemiach spokój, zabezpieczaj cy je przed rozbojem, szalej cym na innych
terenach Francji w czasie wojny, powodowa  ucieczk  ludno ci pod ber o burgundzkie: tam te
istnia y silne centra kultury umys owej i artystycznej.
Filip Dobry oraz jego syn i nast pca (od 1467) Karol  mia y d yli do stworzenia ze swych
terytoriów zwartej ca ci; akcja ta mia a doprowadzi  do odrodzenia  mi dzy Francj  a Niemcami
dawnego karoli skiego królestwa Lotaryngii. Ekspansja Filipa Dobrego skierowana by a przede
wszystkim na nale ce formalnie do Rzeszy Niemieckie ksi stwa i hrabstwa wschodnich
Niderlandów, a cesarstwo musia o bezsilnie patrze  na ich poch anianie przez francusk  dynasti .
Po wymarciu brabanckiej linii domu burgundzkiego (1430) Filip po czyl Brabancj  ze swymi
flandryjskimi posiad ciami, a w Brukseli urz dzi  sw  g ówn  rczydencj . Trudniejsza by a
walka o Holandi , Zelandi  i Hainaut: ostatnia dziedziczka tych terenów, nale cych do jednej z
linii bawarskich Wittelsbachów  Jakobea ( aklina) po lubi a wprawdzie wnuka Filipa  mia ego,
Jana IV brabanckiego (zm. 1427), ale rozwiod a si  z nim i wysz a w 1422 r. za regenta Anglii
Humfreda ksi cia Gloucester. Fakt ten doprowadzi  do za amania sojuszu angielsko
burgundzkiego; stopniowo Filip przesta  popiera  Anglików we Francji. Spraw  rozstrzygn o
wkroczenie  nierzy Filipa do Hainaut (1424), a potem do Holandii; dosz o tam do bezpo rednich
star  z Anglikami, cho  ksi  Bedford wstrzymywa  anga owanie si  Anglii w ten konflikt.
Ostatecznie w 1428 r. Jakobea skapitulowa a i przekaza a swe dziedzictwo Filipowi.
W 1421 r. Filip wykupi  prawa do hrabstwa Namur, a w 1445 r. naby  w ten sam sposób od
ostatniej przedstawicielki rodu Luksemburgów, El biety, obszerne ksi stwo luksemburskie.
Uzyska  równie  w adz  nad terytoriami biskupstw Utrechtu i Cambrai, osadzaj c tam jako
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biskupów swych nieprawych synów. Podporz dkowa  si  te  ca kowicie Filipowi w adca
obszernego i bogatego terytorium biskupstwa leodyjskiego, jego siostrzeniec Ludwik ksi
Bourbon. Bunty miast biskupich przeciw w adzy burgundzkiej, Dinant (1466) i samego Leodium
(1468), zosta y krwawo i bezlito nie st umione. Zjednoczenie Niderlandów uwie czy  nast pca
Filipa Karol  mia y wcieleniem Geldrii ( 1472), której prawy dziedzic zosta  po prostu wygnany.
Mimo tych sukcesów ksi ta burgundzcy czuli si  powa nie zagro eni wzrostem pot gi królów
francuskich, obawiaj c si ,  e w odpowiedniej chwili zechc  oni odebra  przynajmniej cz
dawnych lenn korony. Tote  i Filip, i Karol skwapliwie popierali wszelkie spiski feudalnych
mo now adców francuskich przeciw królowi i wszelkie ruchy od rodkowe. Karol  mia y mia  si
nawet wyrazi ,  e tak kocha Francj , i yczy by jej nie jednego, ale sze ciu królów.
Spo ród wielkich lenników Korony w po owie XV w. niczale no  w powa nym stopniu
zachowalijeszcze ksi ta Bretanii, ksi ta Maine, Anjou i Prowansji, ksi ta Orleanu, ksi ta
Alen on i ksi ta Bourbon  wszyscy nale cy do rodu Kapetyngów, a wi c "ksi ta krwi",
wszyscy niczadowoleni z przechodzenia rz dów w pa stwie w r ce urz dników niskiego
pochodzenia. Ich dzia alno ci antypa stwowej (poza pomoc  burgundzk ) sprzyja y niesnaski w
rodzinie królewskiej, przede wszystkim konflikty mi dzy królem a jego najstarszym synem,
delfmem Ludwikiem. Pierwszy bunt, w 1440 r. tzw. prageria (praguerie, nawi zanie do husyckiego
powstania w Pradze) na czele z danem ksi ciem Alen on i delfinem Ludwikiem, sko czy  si
kl sk  spiskowców, których zreszt  król potraktowa agodnie. Ludwikjednak, który w Delfinacie
stworzy  odr bne, spr cie zarz dzane pa stewko, niech tnie patrzy  na odsuwaj ce go od
wp ywu na rz dy Francj  otoczenie starzej cego si  i rozpustnego króla. Ponownie spiskowa  z
ksi tami burgundzkimi, a z Karolem  mia ym zwi za  si  osobist  przyja ni .
Uwa aj c,  e tworzenie si  opozycyjnej si y politycznej w Delfinacie jest gro ne dla Francji, Karol
VII zaj  w 1457 r. Grenoble i odebra  od stanów tego terytorium przesi  na wierno  królestwu
(co przeci o ostatecznie wi zy Delfinatu z cesarstwem). Ludwik uciek  do Burgundii i dopiero w
1461 r. na wie  o  mierci ojca wróci , by obj  rz dy. Karol  mia y, mianowany przez przyjaciela
namiestnikiem Normandii, spodziewa  si  teraz uzyska  decyduj cy wp yw we Francji  ale dawny
delfn, a obecnie Ludwik XI, zdecydowanie podj  obron  interesów swej korony.

35. Walka Ludwika XI o jedno  Francji i o dziedzictwo burgundzkie

Niczadowoleni mo now adcy zwrócili si  teraz z kolei przeciw niemu i zawi zali tzw. Lig  Dobra
Publicznego: formalnie jej g ow  sta  si  m odszy brat Ludwika, Karol ksi  Berry, ale g ówn
rol  odgrywali Karol  mia y oraz Franciszek II ksi  Bretanii. Pokonany w 1465 r. pod Montlhery
Ludwik XI musia  odda  bratu Normandi . Jednak ju  w 1467 r. wybuch a nowa wojna, kiedy
Ludwik odebra  ksi ciu Karolowi Nozmandi  i udzieli  pomocy zbuntowanym Leodyjczykom.
Skonfederowani w Lidze ksi ta weszli w porozumienie z Angli . Zjechawszy si  z Ludwikiem
XI w celu rokowa , Karol  mia y podst pnie uwi zi  króla (w Peronne) i wymusi  na nim nowe
ust pstwa, m.in. Szampani  dla Karola z Berry. Drog  uk adów z tym ostatnim uda o si jednak
Ludwikowi zamieni  Szampani  na Gujenn , a po  mierci tego wiecznego spiskowca (1472)

czy  znowu jego posiad ci do domeny. Ludwik potrafi te  wej  w kontakty z opozycyjn
szlacht  breto sk , co zneutralizowa o drugiego z kolei przeciwnika.
Nowy powa y sukces odniós  Ludwik XI z wyga ni ciem ksi t andegawe skich (na Karolu,
zzn.1481). Do domeny powróci y nie tylko posiad ci domu andegawe skiego w zachodniej
Francji  Maine i Anjou, ale Ludwik XI jako syn ksi niczki z tego domu zg osi  równie  pretensje
do hrabstwa Prowansji, formalnie le cego w granicach cesarstwa. Bez oporu stany Prowansji
uzna y go w roku 1482 swym w adc , co prawda zastrzegaj c,  e zwi zek z Francj  b dzie nosi
charakter unii personalnej. Syn Ludwika XI, Karol VIII, mia  w przysz ci podnie  równie , jako
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dziedzic Andegawenów, pretensje do Neapolu. Tymczasem znik  z horyzontu politycznego g ówny
przeciwnik Ludwika XI, Karol  mia y. Odziedziczywszy w roku 1467 w adz  po ojcu, Karol
obdarzony  wietnym wykszta ceniem i du ymi zdolno ciami, zw aszcza wojskowymi, zast pi
ostro  i przezorn  polityk  Filipa Dobrego brutalnymi i gwa townymi akcjami, maj cymi
uwie czy  dzie o zjednoczenia ziem od Morza Pó nocnego po Jur  i zaspokoi  wybuja  ambicj
ich w adcy koron  królewsK  lub nawet cesarsk . Jego jedyna córka Maria, której r  proponowa
po kolei ró nym kontrahentom politycznym, by a narz dziem tych akcji. Przeciwko Karolowi na
wszystkich frontach prowadzi  podjazdow  walk  Ludwik XI, organizuj c koalicje, dostarczaj c
pieni dzy, stwarzaj c przeciwnikowi coraz to nowe trudno ci.
W 1469 r. Zygmunt Habsburg odst pi  Karolowi Alzacj  i Bryzgowi , co stanowi o pierwszy krok
do po gczenia pó nocnych i po udniowych posiad ci domu burgundzkiego. Teraz zagro ony
poczu  si  ksi  lotary ski Rene II; obok niego stan y przeciw Karolowi wolne miasta alzackie,
w których straszliwy pacyfikator Leodium budzi  nienawi , a tak e Szwajcarzy. W roku 1475
Karol wyp dzi  ksi cia Rene, w czaj c Lotaryngi  do swych posiad ci i realizuj c w ten sposób
marzenie domu burgundzkiego;jednakjego wyprawa przeciw Szwajcarom sko czy a si
druzgoc  kl sk  w dwu bitwach pod Grandson i Murten (Morat,1476). Ch opska piechota w
trudnym górskim terenie zatriumfowa a nad feudaln jazd , a bezu yteczna artyleria zosta a
porzucona przez uciekaj cych Burgundczyków na polu bitwy. O mieleni kl sk  podnie li g owy
wszyscy przeciwnicy Karola: do Geldrii i Lotaryngii powrócili wygnani ksi ta. Na wie  o
opanowaniu stolicy Lotaryngii, Nancy, Karol ruszy  z resztkami wojsk oblega  miasto;jednak e 5
stycznia 1477 r. poleg  podjego murami.
Na t  upragnion  chwil  czeka  od dawna Ludwik XI; og osiwszy posiad ci Karola za wygas e
lenno korony francuskiej, opanowa  Burgundi , FrancheComte, Pikardi  i Hainaut, nie troszcz c
si  o granice mi dzy Francj  a Rzesz  Niemieck . Jednak e podczas gdy francuskie posiad ci
domu burgundzkiego bez wi kszego oporu podda y si  Ludwikowi, to Flamandowie, zagro eni
powrotem pod w adz  Francji, stan li w obronie dziedziczki Karola, Marii i stawili Ludwikowi
silny opór.
Wobec zagro enia francuskiego Maria i jej doradcy postanowili zwróci  si  o pomoc do
Habsburgów. M ody i uzdolniony Maksymilian, syn cesarza Fryderyka III lod 1486 r. król
rzymski), któryju  za  ycia Karola  mia ego by  kandydatem do r ki Marii, po lubi  dziedziczk
burgundzk  i zwyci aj c w 1479 r. Francuzów pod Guinegate, zdo  opanowa  sytuacj
militarn . Ludwik XI musia  na razie zrczygnowa  ze swych pretensji, zw aszcza  e urodzi  si
dziedzic burgundzkiego tronu Filip, zwany pó niej Pi knym. Mimo wszystko jednak pokój w Arras
(1482) pozostawi  w r kach Francji wi kszo  burgundzkiego dziedzictwa. Dopiero w 1493 r.
nast pca Ludwika XI Karol VIII, przygotowuj c si  do wyprawy po koron  Neapolu i chc c
zabezpieczy  si  przed ewentualnym atakiem Habsburgów, pokojem w Senlis zwróci  synowi
Marii burgundzkiej Artois, FrancheComte i Charolais.
Umieraj c w 1483 r. pozostawi  Ludwik XI Francj  powi kszon  terytorialnie i uwolnion  od
gro by rozbicia. Polityk  jego kontynuowa a córka, regentka Anna, i jej m  Piotr de Bourbon,
ksi  Beaujeu, sprawuj c w adz  w okresie ma oletno ci Karola VIII. Nowa opozycja ksi t
(Ludwik II orlea ski, pó niejszy król Ludwik XII i Franciszek II breto ski ), którzy wywo ali tzw.
wojn  szalon  i porozumiewali si  z Maksymilianem przeciw regencji, zako czy a si
zwyci stwem korony (1485). Po  mierci Franciszka II w 1488 r. regencja udaremni a prób
po lubienia jego córki Anny przez owdowia ego Maksymiliana i narzuci ajej ma stwo z
Karolem VIII (1491), co powi za o z koron  Bretani   ostatnie separatystycznie nastrojone
ksi stwo Francji. Reformy Karola VII i Ludwika XI i ich walka z feudalnym partykularyzmem
uczyni a Francj  pa stwem zwartym i pot nym. Wzros a w adza królewska  oparta na p atnej
kadrze urz dników administracyjnych i skarbowych. Uchwalone w XIV w. przez Stany Generalne
podatki bezpo rednie (fouage, potem taille) sta y si  sta ymi ci arami ludno ci, podobnie jak
uci liwe podatki po rednie ;np. gabelle  podatek od soli). W warunkach pokoju i bezpiecze stwa
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ludno  by ajednak w stanie ponosi  te ci ary. O ywienie gospodarcze ros o mimo znacznego
brzemienia fiskalizmu pa stwowego, któryjednak umo liwia  utrzymanie sta ej armii. Nast pi o

ywienie handlu, o czym  wiadczy powrót kupców francuskich na szlaki handlu lewanty skie ro.
Nikt tu nie zdo  za mi  s ynnego Jakuba Coeura, mieszczanina z Bourges, który w Montpellier i
Marsylii posiada  w asn  flot , inwestowa  w górnictwo i spieszy  z pomoc  finansow  królowi.
Swój pa ac w Bourges ozdabia  z ksi cym przepychem. Zawi  dworaków i chciwo  króla
spowodowa y jego upadek (1451) i konfiskat  maj tku  sam Coeur musia  si  ratowa  ueieczk .
Wzmocniony zosta  tak e autorytet królewski wobec ko cio a: u atwi  to w nie t.ocz cy si  spór
papiestwa z ruchem soborowym (por. III, 22). Wydana w 1438 r. przez Karola VII w Bourges
sankcja pragmatyczna wprowadzi a w  ycie wszystkie uchwa y soboru bazylejskiego, znosz ce
nominacje papieskie na stanowiska ko cielne, annaty i inne op aty dla kurii rzymskiej, likwidowa a
apelacje do Rzymu, ustala a autonomi  ,.ko cio a gallika skiego", daj c powa ne prerogatywy
królowi.

36. Wojna dwóch ró  w Anglii

Podczas gdy Francja umacnia a si  wewn trznie i na zewn trz, Anglia a  do lat osiemdziesi tych
XV w. pogr ona by a w wojnach domowych: ich cech  charakterystyczn  by  (zapocz tkowany
pod Azincourt) zwyczaj wycinaniaje ców na polu bitwy. Zwyczaj ten, l cznie z systematycznym
mordowaniem przeciwników w lochach wi ziennych, zmniejszy  do niewielkiej garstki star
szlacht  (nobility). Na jej miejsce wkracza a "nowa szlachta" lgentry) wywodz ca si  z mieszczan i
wolnych ch opów, która pas rycerski zdobywa a na polach bitew Francji i w wojnie domowej.
Rz dy w Anglii piastowa  a  do 1447 r. stryj króla Henryk VI, Humfred, ksi  Gloucester:
okaza o si  bowiem,  e król po swym francuskim dziadzie Karolu VI odziedziczy  chorob
przejawiaj  si  w coraz cz stszych nawrotach ob du. Kl ski we Francji wywolaly upadek
Humfreda, podobnie jak nast pnego regenta, Williama ksi cia Suffolk, oraz ogólne niezadowolenie
z rz dów królowej Ma gorzaty andegawe skiej i otaczaj cych króla faworytów. Na czele opozycji
stan  Ryszard ksi  Yorku, z bocznej najm odszej linii Plantagenetów, któryjednak po k dzieli
wywodzi  si  z linii Mortimerów, potomków Lionela, drugiego syna Edwarda III (starszego wi c
od Jana z Gandawy, protoplasty Lancastrów). Przyj cie na  wiat dziedzica tronu, Edwarda (1453),
sta o si  sygna em do wybuchu: zwolennicy Yorków podawali w w tpliwo  prawo jego
pochodzenia. W 1454 r. Ryszard obj  godno  lorda protektora, czyli regenta, ale wkrótce zosta
obalony. Tak wybuch a wojna dwu ró : bia ej (Yorków) i czerwonej (Lancastrów), nazwana tak od
herbów obu wspó zawodnicz cych rodów. W zawi ych kolejach tej wojny czo ow  rol  odegra
spowinowacony z Yorkami Ryszard hrabia Warwick, zwany "twórc  królów" (King's Maker). W
1460 r. ksi  Yorku poleg  w bitwie pod Wakefield, ale zwyci stwa Warwicka pod Mortimer's
Cross i pod Towton Field z ama y Lancastrów. Henryk VI zosta  zdetronizowany (1461), a po
schwytaniu uwi ziony w Tower l 1465). Królem zosta  syn poleglego ksi eia Yorku Edward IV, a
decyduj  rol  w pa stwie zacz  odgrywa  Warwick. Rych o jednak okaza o si ,  e m ody król
nie chce by  bezwolnym narz dziem w jego r kach; znalaz  oparcie w mo nej rodzinie Woodville,
z której wybra  sobie  on
i w Karolu  mia ym burgundzkim, za którego wyda  siostr . Warwick spiskowa  przeciw królowi z
jego bratem Jerzym ksi ciem Clarence, a po wykryciu spisku zbieg  do Francji. Ludwik XI,
zaniepokojony porozumieniem angielskoburgundzkim ch tnie popar  Warwicka: ten z pomoc
francusk  zr cznym zamachem opanowa  Londyn. Podczas gdy Edward IV uciek  do Flandrii na
dwór Karola  mia ego, Warwick przy wróci  na tron Henryka VI ( 1470), za które go sam
wykonywa  w adz . Powrót Edwarda z pomoc  burgundzk  raz jeszcze zmieni  sy tuacj . Pod
Barnet 14 kwietnia 1471 r. Warwick stawi  mu czo o, ale mg a wywo a za mieszanie wjego
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szeregach. Na atakuj ce si  nawzajem oddzia y Warwicka uderzy  Edward IV i zada  mu kl sk .
"Twórca królów" poleg . Z kolei Edward IV pod Tewkesbury zwyci  wojska królowej
Ma gorzaty. Nast pca tronu zosta  zabity po bitwie, a wkrótce zamordowano w wi zieniu w Tower
Henryka VI. Edward nie oszcz dzi  i spiskuj cego brata, ksi cia Clarence, którego spotka  podobny
los. Tak wzmocniwszy w adz  królewsk , stara  si  Edward uniczale ni  od parlamentu. Ch tnie
wysuwa  na stanowiska mieszczan i jako pierwszy z królów angielskich zacz  stosowa  polityk
merkantylistyczn : bra  w opiek  kupców angielskich przed hanzeatami i W ochami, którzy
dotychczas monopolizowali eksport, popiera  sukiennictwo i faworyzowa  jego potrzeby kosztem
wywozu we ny; prowadzi  te  handel na w asny rachunek, chc c na tej drodze, jak te  przez
wcielenie do domeny dóbr przeciwników, uwolni  koron  od finansowej pomocy parlamentu.

mier  Edwarda IV ( 1483) otworzy a nowy okres walk. W adz  obj li Woodville'owie jako
opiekunowie ma oletniego Edwarda V, ale szybko usun  ich, za zgod  parlamentu, brat zmar ego
króla, Ryszarda ksi  Gloucester, który wkrótce uwi zi  (i zamordowa ) synów Edwarda IV i
obj  tron jako Ryszard III. Posypa y si  konfiskaty i egzekucje, a okrucie stwo nowego króla
budzi o powszechn  groz . Opozycja skupi a si  przy osobie Henryka Tudora hrabiego Richmond,
po k dzieli potomka Lancastrów. Pocz tkowo zbieg  on do Bretanii, gdzie zebra  dooko a siebie
uciekinierów z Anglii. W sierpniu 1485 r. wyl dowa  w Anglii i w bitwie pod Bosworth (22
sierpnia) pokona  Ryszarda III, który poleg . Zwyci zca, odt d Henryk VII, po lubi  El biet , córk
Edwarda IV,  cz c w ten sposób w swej rodzinie prawa do tronu wywodz ce si  z obu ga zi
Plantagenetów. Ostatni m ski potomek Plantagenetów, Edward syn ksi cia Clarence, zgin  w
Tower, zamordowany z rozkazu nowego króla.

37. Pocz tki dynastii Tudorów. Wp ywy angielskie w Szkocji i Irlandii

Nowa dynastia Tudorów, daleka od pretensji Plantagenetów do w adzy na kontynencie, stara a si
przede wszystkim utwierdzi  w adz  królewsk , zarówno poprzez unormowanie stosunków
wewn trznych,jak i poprzez umocnienie gospodarcze kraju, a zw aszcza zwi kszenie dochodów
korony. Zagiada wielkich rodów w wojnie dwóch ró  uwolni a w zasadzie monarchi  od opozycji
mo now adczej: zakaz prywatnych armii zapobiega  wytworzeniu si  analogicznej opozycji w
przysz ci, a utworzony przez Henryka VII s d dora ny, Izba Gwia dzista (1487), mia a
rozstrzyga  bez apelacji wszelkie sprawy spisków przeciw królowi i pa stwu. Tudorowie
kontynuowali i rozwijali równie  polityk  gospodarcz  Edwarda IV, faworyzuj c eksport
produktów rozwijaj cego si  sukiennictwa i rozbudow  rodzimej floty.  eglarze w oscy w s bie
angielskiej, jak Jan Caboto, wzi li udzia  w odkryciach geograficznych schy ku XV w.
Wojna z Francj  i wojny domowe zahamowa y ekspansj  Anglii na wyspach brytyjskich.
Interwencja Edwarda III w Szkocji nie doprowadzi a, mimo sukcesów angielskich (wzi cie do
niewoli króla Dawida II,1346) do trwa ego podporz dkowania tego kraju. Plantageneci musieli
zadowoli  si  tylko, olbrzymim zreszt , wykupem (1357). Konieczno  zdobycia tej sumy przez
króla wzmog a znaczenie szkockiego parlamentu, gdy  królowie musieli zabiega  ojego zgod  na
nowe podatki. Odt d obok baronów i szlachty zasiedli w parlamencie równie  przedstawiciele
miast. W 1371 r. korona Szkocji przesz a w r ce Roberta II (137190), siostrze ca Dawida II,
poprzednio dziedzicznego ochmistrza dworu (ang. stewart), który zapocz tkowa  dynasti
Stuartów. Za jej panowania wzros a pot ga wielkich baronów (Albany, Lennox, Douglas),
spokrewnionych niekiedy z rodzin  królewsk . Jakub I (140624), chc c wzmocni  w adz
królewsk , odzyska  cz ciowo zagrabione królewszczyzny i usi owa  na wzór francuskiego Karola
VII wzmocni  kontrol  królewsk  nad ko cio em, a kilku buntowniczych magnatów straci . Próby
te zako czy y si  jednak zamordowaniem króla. Podobnie niepowodzenie spotka o polityk  Jakuba
II (142460), który przeciw magnatom usi owa  wykorzysta  drobn  szlacht , rozszerzaj c
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kompetencje parlamentu. Sta e do czasów Dawida II przymierze Szkocji z Francj  powodowa o
powtarzaj ce si  starcia z Angli , która popiera a opozycj  magnack . Kres mia  im po
zawarty w 1502 r. przez Jakuba IV (14881513) z Henrykiem VII pokój wieczysty. Aby go
umocni , Jakub po lubi  w 1503 r. córk  Henryka Ma gorzat , co pó niej sta o si  podstaw  praw
Stuartów do sukcesji w Anglii. "Pokój wieczysty" okaza  si  jednak nietrwa y wobec tradycyjnego
sojuszu z Francj .
Na zewn trz obszar królestwa szkockiego powi kszy  si  o uzyskane od Norwegii Orkady i
Szetlandy (1472). W tym te  czasie Szkocja otrzyma a w asn  metropoli  (arcybiskupstwo w St.
Andrews).
Równie  w Irlandii w XV w. wp ywy Anglii os ab y: panowanie jej ograniczy o si  do
wschodniego wybrze a wyspy, a baronowie normandzcy, którzy otrzymali lenna w Irlandii, szybko
przyjmowali tamtejszyj zyk i obyczaje (np. FitzGeraldowie). Wydany przez Edwarda III Statut z
Kilhenny (1367) surowo zabrania  lennikom królewskim mówi  po irlandzku, nosi  strój i
stosowa  prawo irlandzkie, a ma stwa mieszane uznawa  za zdrad  stanu. Panowanie w Irlandii
by o zbyt s abe, by wymusi  przestrzeganie tego statutu, stanowi  on jednak gro  zapowied
przysz ci. Now , bardziej brutaln  polityk  wobec Irlandii zapocz tkowa  Henryk VII: w 1478 r.
na miejsce zirytowanego namiestnika (tzw. lordadeputowanego) Geralda FitzGeralda mianowa
Anglika Edwarda Poyningsa, który w 1495 r. przywróci  i zaostrzy  postanowienia Statutu z
Kilhenny. Wkrótcejednak król musia  ust pi  wobec braku si  do prowadzenia polityki represji i
FitzGerald wróci  na swe stanowisko. Dopiero okres reformacji mia  przynie  pe ne ujarzmienie
Irlandii.

KRYZYS POLITYCZNY ZACHODU: ROZK ADD RZESZY I ROZWÓJ
PARTYKULARYZMU NIEMIECKIEGO

38. "Wielkie Bezkrólewie"

Okres ostatnich Hohenstaufów doprowadzi  do kompletnego upadku w adzy królewskiej w
Niemczech. Przyczyni a si  do tego zarówno walka mi dzy zwolennikami prawowitego w adcy a
stronnikami popieranych przez papiestwo antykrólów,jak i rczygnacja Fryderyka II z regaliów na
korzy  ksi t, która prowadzi a  wskutek dalszych uzurpacji z ich strony  do caikowitego
uniezale nienia najsilniejszych ekonomicznie terytoriów lpor. II, 40). Odt d na miejsce jednego
organizmu politycznego królestwa niemieckiego, mo na wprowadzi  nowe poj cie: Reszy
Niemieckiej, konglomeratu pa stewek prowadz cych w asn  polityk ; król czy cesarz staje si
teraz tylko pierwszym mi dzy równymi.

ród ksi t niemieckich g ówn  pozycj  zdoby o sobie kilku najpot niejszych, którzy w
okresie sporów o tron w XIII w. zmonopolizowali prawo wyboru króla i ju  w spisanym wówczas
przez Eikego von Repgow zbiorcze prawa zwyczajowego, tzw. Zwierciadle Sashim
(Sachsenspiegel), wyst puj  jako w ciwi elektorzy. Trzem elektorom duchownym (arcybiskup
moguncki, kolo ski i trewirski) odpowiada o trzech elektorów  wieckich (ksi  saski, margrabia
brandenburski i ksi  bawarski lub palatyn Renu); sporna by a godno  elektorska królów Czech:
Eike zaprzecza  jej ze wzgl du na ich przynale no  do obcego narodu.
W interesie elektorów le a zmiana istniej cego dot d zwyczaju wybierania króla z rodziny
dotychczasowego panuj cego. Zwyczaj ten, który królowie z dynastii salickiej i Hohenstaufowie
starali si  zmieni  w prawo, mia a zgodnie z programem papieskim zast pi  nieskr powana
elekcja. Manifestacj  pot gi elektorów w stosunku do elektów jest nagrobek arcybiskupa
mogunckiego Zygfryda von Eppenstein (123049), którego wielka posta  przyt acza ma e figurki
koronowanych przeze  dwu królów (Henryka Raspe i Wilhelma holenderskiego).
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Obok elektorów wyrastali dorównuj cy im cz sto pot  inni ksi ta, hrabiowie, landgrafowie i
duchowni panowie wi kszych terytoriów; starali si  oni, wykorzystuj c zam t polityczny,
podporz d kowa  sobie resztki wolnego rycerstwa, zale nego bezpo rednio od króla, oraz miasta.
Miasta, sprzymierzone poprzednio z monarchi  i we wspólnym interesie wyst puj ce przeciw

adcom terytorialnym, zosta y przez Fryderyka II wydane na  up ksi tom. Cesarz, zabiegaj cy o
poparcie ksi t, ok ada  banicj  broni ce si  przed ich przemoc  miasta, zakazywa  zwi zków
miast (1231). Mimo to najpot niejsze z miast potrafi y obroni  sw  niezale no , a nawet
organizowa  skierowane przeciw przemocy ksi t konfederacje,jak Zwi zek Miast Re skich pod
egid  Moguncji (1254) czy konfederacja rostocka miast nadba tyckich przeciw Brandenburgii
(1283), wci gaj ca do sojuszu równie  zagro onych s abszych ksi t. A jednak okres po  mierci
Fryderyka II, tzw. Wielkie Bezkrólewie (125073)  to czasy zam tu i prawa pi ci; w zam cie tym
uton y liczne czynniki, popieraj ce dawniej w adz  monarsz , a wy oni y si  ze  rywalizuj ce ze
sob  pot gi terytorialne, zazdro nie strzeg ce zdobytej samodzielno ci i d ce do pe nej
niczawis ci. Ka dy ze  wieckich w adców terytorialnych uwa  si  za godnego kandydata do
korony królewskiej, która straci a wprawdzie realn  si , ale dodawa a w tej epoce, wierz cej w si
symboli, moralnego blasku swemu posiadaczowi.
Po  mierci Konrada IV ( 1254) wydawa o si  przez krótki czas,  e "papieski" król, Wilhelm
holenderski, uzyska powszechne uznanie w Niemczech; zgin  jednak w 1256 r. podczas wyprawy
przeciw Fryzom, otwieraj c drog  do nowej, podwójnej elekcji. Elektorzy, nie dopuszczaj c do
wyró nienia nikogo spo ród w asnego grona, si gali po kandydatów za granic . Dawni zwolennicy
Hohenstaufów opowiedzieli si  za kandydatur  Alfonsa X króla Kastylii, po k dzieli wnuka Filipa
szwabskiego: ich kandydat jednak ani razu nie pojawi  si  w Niemczech. Pos uszny papiestwu kler
poparl natomiast Ryszarda ksi cia Kornwalii, brata króla Anglii Henryka III, który przez hojne
przekupstwo zapewni  sobie poparcie wi kszo ci ksi t. Po stronie Ryszarda stan  te  pot ny
król Czech Przemys  Ottokar II (por. III, 47), który po wyga ni ciu Babenbergów opanowa
Austri , a po pokonaniu W grów  równie  Styri ; mianowany przez Ryszarda jego wikariuszem w
Rzeszy, wykorzysta  ten fakt i zagarn  cz  dawnych domen Hohenstaufów (EgerCheb) oraz
Karynti  i Krain . W adza króla czeskiego oparla si  o Adriatyk;jako wnuk (po matce) Filipa
szwabskiego (podobnie jak Alfons), Przemys  Ottokar II zmierza  wyra nie ku koronie niemieckiej.
Kuria papieska, u której kandydaci do tronu niemieckiego szukali rozstrzygni cia sporu, mog aby
by  zadowolona z pe nego odwrócenia dawnego stosunku cesarstwa i papiestwa. Dojrza a jednak
nowe niebezpiecze stwo w rosn cej w pot  monarchii Kapetyngów, która przez sw  sycylijsko
prowansalsk  sekundogenitur  silnie zaci a nad w adaniem papieskim we W oszech i zagra a
niczale no ci Stolicy Apostolskiej. Przez trzy lata (126871) intrygi Karola Andegawe skiego
uniemo liwia y wybór papie a; tote  nowo wybrany Grzegorz X popar  ide  przywrócenia jedno ci
królestwa niemieckiego, które mog oby stanowi  przeciwwag  dla gro nej Francji. W ten sposób
po  mierci Ryszarda ( 1272) elektorzy duchowni i palatyn Renu w 1273 r. przeprowadzili wybór
niemieckiego króla w osobie hrabiego Rudolfa z Habsburga, pana znacznych terytoriów na terenie
dzisiejszej Szwajcarii. Nowy król postara  si  o zatwierdzenie przez papie a, co umocni o jego
panowanie, ale stanowi o dowód ca kowitego upadku w adzy "królów rzymskich". Korona
cesarska na d ugo zosta a dla nich nieosi galna.

39. Pocz tki pot gi Habsburgów

Nowy król wywodzi  si  ze starego rodu, zwi zanego z Hohenstaufami, posiadaj cego znaczne
obszary w Argowii i Alzacji, podzielone jednak mi dzy kilka ga zi. W chwili wyboru zaj ty by
prywatn  wojn  z biskupem bazylejskim; równie  na tronie ani na chwil  nie zapomnia  o
interesach swej dynastii, której posiad ci stara  si  powi kszy . Usprawiedliwia to jednak fakt,  e
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ka dy król, powa nie traktuj cy swe stanowisko, musia  si  oprze  na zasobach swego terytorium
rodowego, poniewa  rozgrabione w okresie Wielkiego Bezkrólewia dobra królewskie prawie nie
istnia y. Rudolf zdo  jednak dzi ki zabiegom dyplomatycznym, a tak e pod przymusem, odebra
cz  dawnych królewszczyzn, rozproszonych zw aszcza w po udniowych Niemczech, zahamowa
te  proces mediatyzacji, tj. podporz dkowywania sobie przez ksi t rycerzy i miast niegdy
bezpo rednio zale nych od cesarstwa. Równie  jego dzia alno , zmierzaj ca do przywrócenia
pokoju wewn trznego (Landfrieden) zosta a uwie czona w znacznym stopniu powodzeniem.
Wreszcie, korzystaj c z poparcia prawie wszystkich ksi t, wyst pi  przeciw swemu
najgro niejszemu rywalowi, Przemys owi Ottokarowi II, który d ugi czas odmawia  uznania go
królem. W 1276 r. armia królewska wkroczy a do posiad ci ob onego banicj  króla czeskiego,
a jego niemieccy wasale oraz miasta Styrii i Karyntii opu ci y swego seniora. Przemys  Ottokar
straci  wszystkie nabytki, zachowuj c tylko Czechy i Morawy.
Próba odzyskania strat sko czy a si  druzgoc  kl sk  i  mierci  Przemys a Ottokara pod
Duirnkrut (1278).
Rudolf I nie móg , jak niegdy  we Francji Filip August, wcieli  skonfskowanych lenn do domeny
królewskiej  bo domeny w sensie zwartego terytorium w Niemczech nie by o; ju  o wiele
pot niejszy Fryderyk Barbarossa nie potrafi  zaw adn  bezpo rednio terenami odebranymi
Henrykowi Lwu, lecz zmuszony by  nada  je nowym lennikom. I teraz Karynti  i Krain  przyzna
Rudolf hrabiom Tyrolu, którzy zg aszali dziedziczne prawa do tych ksi stw; Austri  i Styri
natomiast nada  w asnym synom
 Albrechtowi I i Rudolfowi II, ugruntowuj c w ten sposób pot  dynastyczn  Habsburgów i
stwarzaj c podstawy pó niejszej monarchii habsburskiej (1281).
Celem Rudolfa by o utrzymanie korony we w asnej rodzinie  wtedy jego polityka dynastyczna
splata aby si  harmonijnie z interesem Niemiec. Ale elektorowie byli czujni: po jego  mierci (1291)
obrali królem najs abszego z kandydatów, Adolfa, hrabiego Nassau ( 1292). Nowy król, id c w
lady poprzednika, usi owa  równie  drog  konfiskaty powi kszy  posiad ci rodowe i zwróci

swe starania w stron  Mi ni i Turyngii; udaremni a je jednak opozycja ksi t, którzy og osili
detronizacj  Adolfa i obrali antykrólem Habsburga Albrechta I (1298). W bitwie z Habsburgiem
pod Gilheim Adolf poleg . W ten sposób korona wróci a znowu w r ce Habsburgów, a Albrecht I
kontynuowa  rozbudow  rodowego terytorium, wykorzystuj c now  okazj , jak  stworzy o
wyga ni cie czeskich Przemy lidów ( 1306); nada  mianowicie Czechy w asnemu synowi
Rudolfowi III, który dopiero przez ma stwo z wdow  po przedostatnim królu (Wac awie II)
usi owa  pogodzi  opini  czesk  ze swym panowaniem. Szybko ros y wi c posiad ci
Habsburgów, ale równie szybka i niespodziewana by a katastrofa; w 1307 r. zmar  nagle Rudolf III,
a Czesi wyst pili w obronie sukcesji córek Wac awa II, w 1308 r. za  król Albrecht I zosta
zamordowany z zemsty osobistej przez wydziedziczonego bratanka, Jana. Po tym gorsz cym fakcie
cie  pad  na ród Habsburgów i  aden z synów Albrechta nie wysun  swej kandydatury do tronu.

40. Henryk VII. Powrót cesarstwa do ltalii

Na propozycj  zr cznego arcybiskupa trewirskiego Baldwina wybór elektorów pad  tym razem na
jego brata, Henryka IV, hrabiego Luksemburga, który po koronacji przyj  imi  Henryka VII. By
on potomkiem starego rodu hrabiów Limburga, którzy odziedziczywszy w 1214 r. hrabstwo
Luksemburg panowali nad jednym z najobszerniejszych terytoriów niderlandzkich. Wybór nie by
przypadkowy: odby  si  znowu pod auspicjami papiestwa (poprzedni królowie, podobnie jak
Rudolf I, zabiegali o zatwierdzenie w Rzymie), ale tym razem papiestwa, znajduj cego si  pod
kuratel  Francji Flipa Pi knego (por. II, 82). Ten ostatni, sam zainteresowany zdobyciem
Niderlandów, zlikwidowa  prób  opanowania Holandii przez Albrechta I po wyga ni ciu m skiej
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linii tamtejszych hrabiów (1299), popieraj c starania o sukcesj  hrabiów Hainaut; teraz zadba  o to,
aby przekupni elektorzy obrali dogodnego dla Francji króla. Najch tniej widzia by zreszt  elekcj
swego ambitnego brata Karola de Valois; tak daleko elektorzy nie poszli, poparli jednak kandydata,
tkwi cego od dawna w orbicie francuskich wp ywów politycznych, Francuza z j zyka i kultury,
wreszcie wasala króla Francji z niektórych drobnych posiad ci.
Sladem poprzedników Henryk VII pot nie wzmocni  terytorialny fundament swej dynastii.
Wykorzystuj c opozycj  czeskich magnatów i ko cio a przeciw Henrykowi karynckiemu, który
umocni  si  w Pradze po  mierci Rudolfa III, Henryk VII popar  powstanie przeciw niemu i jako
opró nione lenno nada  Czechy swemu synowi Janowi, którego w 1310 r. o eni  z El biet ,

odsz  córk  Wac awa II (por. III, 47).
Obrany królem rzymskim, Henryk VII da  si  jednak porwa  tradycjom tej pierwszej korony
Zachodu i zwi zanym z ni  koncepcjom uniwersalistvcznym: korzystaj c ze swych dobrych
stosunków z awinio skim papiestwem, ju  w 1310 r. wyst pi  z  daniem cesarskiej koronacji w
Rzymie i za zgod  papie a jesieni  tego  roku ruszy  do W och.
Im dalej wkracza  Henryk VII do Italii, tym bardziej przyjmowa  za w asne tradycje Hohenstaufów,
jakie podsuwali mu witaj cy go entuzjastycznie w oscy gibelinowie, a w ród nich Dante Alighieri.
Oczekiwano od Henryka zjednoczenia W och, zako czenia rozrywaj cych kraj walk, przywrócenia
wietno ci stolicy  wiata  Rzymowi, opuszczonemu teraz nie tylko przez cesarzy, ale i papie y

(por. III, 57l.
Sukcesy Henryka VII we W oszech zaniepokoi y Klemensa V: pozwoli  wprawdzie na jego
koronacj  w Rzymie (1312), ale ju  przedtem porozumia  si  z gro nym rywalem Henryka w
osobie Roberta neapolita skiego, którego mianowa  wikariuszem papieskim w pa stwie
ko cielnym. Robert opanowa  cz  Rzymu, musia o zatem doj  do starcia. Odrzucaj c
interwencj  papiesk , Henryk VII przybra  ton swych wielkich poprzedników i stwierdzi ,  e

adza nad  wiatem chrze cija skim nale y do cesarstwa, którego stolic  jest Rzym i  e papiestwo
w sprawach  wieckich podlega cesarstwu. Jednak e w przededniu starcia z Robertem Henryk nagle
zmar  (1313), co oszcz dzi o mu niew tpliwej kl ski w walce o przebrzmia e koncepcje polityczne
i pozwoli o zwi za  z jego imieniem legend  wskrzesiciela idei "wiecznego Rzymu".

41. Luksemburgowie i Wittelsbachowie

W Niemczech  mier  cesarza spowodowa a nowe rozgrywki mi dzy pot gami terytorialnymi,
reprczentowanymi przede wszystkim przez elektorów. Wielka rola przypad a roz onym nad
Renem trzem elektoratom duchownym, które stara y si  podporz dkowa  sobie bogate miasta
Nadrenii, a swymi komorami celnymi tak g sto obsadzi y Ren (zwany przez to "klesz  uliczk "
Pfaffengasse),  e  egluga na tej wielkiej rzece sta a si  nieop acalna. W ród ksi t  wieckich
najwi ksze znaczenie mieli Habsburgowie (reprczentowani przez dwu synów Albrechta I:
Fryderyka Pi knego i Leopolda) oraz Wittelsbachowie.
Wittelsbachowie, tak jak i Habsburgowie, wybili si  w s bie Hohenstaufów. Otto Wittelsbach
(zm.1183) otrzyma  w 1180 r. ksi stwo bawarskie, zabrane Henrykowi Lwu; syn jego Ludwik I
(11831231), uzyska  w 1214 r. Palatynat Re ski. Wnuk Ludwika I  Ludwik II (125395), przyjaciel
Konrada IV i opiekun Konradyna, uwa any by  za przywódc  niemieckich gibelinów i wysuwany
przez nich jako kandydat do tronu; kandydatura jego zosta a odrzucona przez reszt  elektorów zbyt
by  bowiem pot ny. Ale wielkie to terytorium po udniowoniemieckie rozpad o si , podzielone
mi dzy rozrodzonych Wittelsbachów: w 1253 r. nast pi  podzia  na Bawari  Górn  (z Palatynatem)
i Doln , w 1294 r. za  oddzielony zosta  od Bawarii Palatynat, który (wraz z miejscem w kclegium
elektorów) otrzyma  starszy syn Ludwika II, Rudolf(zm.1319), protoplasta linii elektorów
Palatynatu. Jego m odszy brat, Ludwik IV, ksi  Górnej Bawarii, by  kandydatem do tronu na
elekcji w 1314 r.
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Poniewa  Jan Luksemburski, król Czech, by  zbyt m ody i zbyt s abo jeszcze utwierdzony w swym
nowym pa stwie, by pretendowa  do korony niemieckiej, kontrkandydatem Ludwika (popartego
przez brata Rudolfa, obu Luksemburgów Jana i arcybiskupa Baldwina trewirskiego oraz
arcybiskupa Moguncji) by  tylko Habsburg, Fryderyk Pi kny. I na niego pad y cztery g osy:
brandenburski, saski i kolo ski; czwarty odda  Henryk karyncki, wygnany przez Jana by y król
czeski. Tym razem wskutek  mierci Klemensa V papiestwo nie mog o rozstrzygn  sporu. Dosz o
do wojny domowej, w której Ludwik zada  przeciwnikowi decyduj  kl sk  pod Muhldorfem
(1322) i wzi  go do niewoli. Wtedy to papie  Jan XXII,  uj cy straconej mo liwo ci interweneji
w sporze o tron niemiecki rozpocz  akcj , maj  sk oni  Ludwika do upokorzenia si  przed
papiestwem lub str ci  go z tronu (por. III,18). W 1324 r. Ludwik zosta  wykl ty, lecz ma o który z
ksi t, poza Leopoldem austriackim i ksi tami zachodniopomorskimi, popar  stanowisko
papie a. Ponadto interwencja francuskiego papie a w wewn trzne sprawy Rzeszy wywo a
oburzenie w ród szerokich warstw rycerstwa, a tak e mieszcza stwa, obra onych w swej dumie
narodowej.
Wykorzystuj c t  sytuacj  Ludwik IV pojedna  si  z Habsburgami, uznaj c Fryderyka Pi knego za
do ywotniego wspó regenta (do 1330). Najwybitniejsi spo ród prawników europejskich, których
ch tnie skupia  w swym otoczeniu, uzasadnili jego prawa do niczale no ci od papie a, a gibelini

oscy wzywali go za Alpy, by tam kontynuowa  dzie o Henryka VII. Wyprawa w oska w 132728
r. przynios a Ludwikowi IV koron  cesarsk , z Rzymu musiai jednak uchodzi  przed Robertem
neapolita skim, a próba osadzenia w nim antypapie a zako czy a si  niepowodzeniem. W
Niemczech pozycja Ludwika pozosta a silna: wyrazem tego byla deklaracja stanów Rzeszy na
sejmie w Rhense (1338), zamykaj ca papiestwu drog  do interwencji w sprawie obsady tronu
niemieckiego.
Podobnie jak poprzednicy, Ludwik IV usilnie i bezwzgl dnie pracowa  nad umocnieniem pot gi

asnego rodu. Kiedy w 1320 r. wygas a panuj ca w Brandenburgii linia dynastii aska skiej, nada
to terytorium swemu synowi Ludwikowi ( 1323); próby rozci gni cia panowania brandenburskiego
na Pomorze Zachodnie wywo y jednak d ugotrwa e i bezskuteczne wojny na tym terenie. Sam
Ludwik IV po lubi  w 1324 r. Ma gorzat , córk  Wilhelma III hrabiego Holandii, Zelandii i
Hainaut, która po wymarciu swych m skich krewnych mia a wnie  Wittelsbachom cenne
hrabstwa niderlandzkie (1345). Równie  wyga ni cie dolnobawarskiej linii Wittelsbachów w 1340
r. powi kszy o posiad ci Ludwika IV i jego synów.
Wszystko to musia o wywo  niepokój w ród innych rywalizuj cych z Wittelsbachami rodów,
zw aszcza Luksemburgów, od dawna sprzymierzonych z królami francuskimi i papie ami z
Awinionu. Jan Luksemburski, zawiedziony w staraniach o koron  polsk , rozpocz  awanturnicz
akcj  w Lombardii, usi uj c wykroi  sobie na jej terenie nowe królestwo; Ludwik zalegalizowa  t
dzia alno , licz c na po rednictwo Jana w za agodzeniu sporu z papiestwem. Niezale nie od

oskiej akcji Jan pogodziwszy si  z dawnym rywalem, Henrykiem karynckim, o eni  z jego
córk , "brzydk  ksi niczk ", Ma gorzat  Maultasch (co znaczy dos ownie: "g ba jak kiesze "),
swego m odszego syna, Jana Henryka. Dzi ki ma stwu temu Luksemburgowie spodziewali si
otrzyma  Karvnti , Tyrol i Krain   ziemie niegdy  wywalczone przez Przemys a Ottokara II,
pradziada m odego oblubie ca.
Cesarz Ludwik, niczadowolony z takiego wzrostu pot gi Luksemburgów, porozumia  si  przeciw
nim z Habsburgami. Po  mierci Henryka karynckiego (1335), nie bacz c na protesty
Luksemburgów, Ludwik nada  Habsburgom (Albrechtowi II i Ottonowi) Karynti  i Krain ,
rczerwuj c dla siebie  rol, który jednak Luksemburgowie zdo ali utrzyma . Wówczas Ludwik,
wykorzystuj c niesnaski mi dzy gwa town  Ma gorzat  a jej m odocianym m em, sk oni  j  do
wygnania go ( 1341) i uniewa niwszy ma stwo, o eni  Ma gorzat  ze swym synem Ludwikiem
brandenburskim. Ta zwyczajna bigamia wie cz ca cesarskie apetyty na Tyrol, wywo
powszechn  oburzenie: Luksemburgowie otwarcie zaj li wrogie Ludwikowi stanowisko, a Albrecht
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austriacki, zagro ony w posiadanej przez Habsburgów cz ci dziedzictwa karynckiego, równie
przeszed  na stron  opozycji.
Poniewa  Ludwikjednocze nie opanowa  dziedzictwo dolnobawarskie i holenderskie z
pomini ciem wszystkich innych pretendentów do spadku, zrazi  sobie nawet Wittelsbachów z
Palatynatu. Wykorzysta  t  sytuacj  papie  Klemens VI, przyjaciel Luksemburgów, który w
porozumieniu z Baldwinem trewirskim og osi  detronizacj  Ludwika IV i wybór antykróla ( 1346).
Zosta  nim starszy syn Jana Luksemburskiego, Karol IV, który jako pupil papieski zosta
pogardliwie nazwany "kleszym królem" (Pfaffenkoning).

42. Polityka Karola IV. Z ota Bulla

Mimo i  poza elektorami duchownymi i ojcem równie  ksi  saski wzi  udzia  w elekcji Karola,
nowy elekt nie znalaz  szerszego poparcia. Poniewa adne z wi kszych miast nadre skich nie
chcia o mu otworzy  bram, Karol musia  si  koronowa  w ma ym arcybiskupim Bonn. Wkrótce
potem opu ci  Niemcy i wraz z ojcem pod  pod Crecy (por. III, 27), gdzie zosta  ci ko ranny:
panowanie Ludwika IV w Niemczech nie by o w ciwie zagro one i tylko niespodziewana  mier
starego cesarza (1347) otworzy a Karolowi IV drog  do tronu  i powtórnej koronacji, tym razem w
Akwizgranie. Liczni synowie Ludwika IV, którzy w 1349 r. podzielili mi dzy siebie posiad ci
rodu, rozpraszaj c jego pot , usi owali przeciwstawi  si  Karolowi, wysuwaj c nawet antykróla
w osobie hrabiego Guntera ze Schwarzburga ( 1349). Karol IV potrafi  jednak zr cznie
zaszachowa  przeciwników, popieraj e w Brandenburgii samozwa ca podaj cego si  za
margrabiego Waldemara, jednego z ostatnich przedstawicieli rodzimej dyna stii aska skiej.
Jednocze nie po lubi  Ann , córk  elektora Palatynatu, przeci ga j c t  ga  Wittelsbachów na
sw  stron . Zagro ony Ludwik brandenburski, g owa Wittelsbachów, musia  wej  w uk ady z
Karolem, który w zamian za uznanie zgodzi  si  og osi  samozwa ca szalbierzem.
Karol IV sta ym ju  zwyczajem wszystkich cesarzy przede wszystkim dba  o interesy dynastii; w
przeciwie stwie jednak do swych poprzedników, w mniejszym lub wi kszym stopniu
nawi zuj cych do tradycyjnej polityki cesarstwa i usi uj cych wzmocni  znaczenie królestwa
cesarstwa w Niemczech, zwróci  swe zainteresowanie w innym kierunku. Kulturalnie bliski
Francji, jak jego poprzednicy, wierny wykonawca polityki awinio skiej, z której potrafi  zreszt
wyci gn  osobiste korzy ci, za sw  ojczyzn  uwa  Czechy, z którymi poprzez matk  zwi zany
by  znacznie  ci lej ni  ojciec (por. III, 50). Uzyskane stanowisko mia o mu s  przede
wszystkim do umocnienia pomy lno ci Czech i dworu luksemburskiego. W Rzeszy d  poza tym
do pokoju i drog  rczygnacji z prerogatyw monarszych do  iatwo pozyskiwa  sobie elektorów i
ksi t. Jego podró  do W och po koron  cesarsk (1355) stanowi a akt rczygnacji z wszelkich
pretensji do w adzy nad Itali   zgodnie z uk adem, jaki zawar  z papie em, pobyt Karola w Rzymie
trwa  tylko jeden dzie .
W 1356 r. Karol wyda  tzw. Z ot  Bull , która s a utrwaleniu pokoju w Rzeszy na nowych
zasadach; federacji mniejszych i wi kszych pa stewek pod przewodnictwem cesarza. Szczególnie
silne stanowisko uzyska o siedmiu elektorów (Czechy, Moguncja, Kolonia, Trewir, Palatynat,
Saksonia, Brandenburgia), ich liczba i uprawnienia, podobnie jak procedura elekcji, zosta y w Bulli
ustalone definitywnie. Pretensje papiestwa do zatwierdzania elektów milcz co pomini to. Przyj to
zasady niepodzielno ci ksi stw, z którymi zwi zana by a godno  elektorska, i dziedziczenia w
nich wed ug primogenitury, czego odmawiano zawsze królestwu. Elektoraty mia y prawie pe ne
regalia i pe  autonomi  s downicz . Jednocze nie w interesie rodz cej si  w adzy terytorialnej

ota Bulla zawar a szereg postanowie , skierowanych przeciw miastom i drobnemu niczale nemu
jeszcze rycerstwu, zabraniaj c im  czenia si  w zwi zki.
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Nic dziwnego,  e mimo rozszerzenia swych posiad ci Karol IV nie budzi  w ród elektorów i
innych ksi t takich obaw, jak jego poprzednicy  nie d  bowiem do przekszta cenia swych
honorowych tytu ów w realn  w adz . Tote  w nie jemu uda o si , po raz pierwszy od Fryderyka
II, doprowadzi  jeszcze za swego  ycia do obioru syna Wac awa na króla rzymskiego (1376). Nik a
rola w adzy królewskiej, nawet pozostaj cej w r kach jednego rodu, nie stwarza a dla nikogo
niebezpiecze stwa.
Jedyny cel polityczny o szerszym charakterze, jaki sobie postawi  w Rzeszy Karol IV
zaprowadzenie pokoju  nie móg  by  spe niony. Ogólnokrajowe zarz dzenia przeciw wojnom
prywatnym i mi dzyterytorialnym (ostatnie Albrechta I, 1298) w XIV w. zostaly zast pione przez
lokalne porozumienia zwi zków ksi t i miast, maj ce na celu utrzymanie pokoju, ukrócenie
rozboju rycerskiego i  agodzenie sporów mi dzy cz onkami zwi zku. Ale w epoce Czarnej  mierci,
towarzysz cych jej pogromów  ydów, ogólnej paniki i zamieszania, trudno by o zmusi
zainteresowanych do przestrzegania tak uroczy cie zaprzysi onych uchwa .

43.

Gdy Karol IV podnosi  pot  Czech i rozszerza  granice nabytków luksemburskich na wschodzie
(przymusowy wykup Brandenburgii z r k tamtejszej linii Wittelsbachów,1373 ), poszczególne
cz ci Rzeszy  y w asnym  yciem. Pó noc wyodr bnia a si  gospodarczo i politycznie w
licznych ksi stwach Aska czyków, Welfów i s owia skich dynastów, ale pozostawa a w cieniu
Hanzy, która w nie osi ga a apogeum swej pot gi. W oparciu o odr bno zykow  (j zyk
dolnoniemiecki) i zwi zki kulturalne z Niderlandami dorabia a si  te  swoistej kultury i literatury o
silnym zabarwieniu mieszcza skim. Bogate Niderlandy, mimo powi za  dynastycznych z
Niemcami l Wittelsbachowie w Holandii, Zelandii i Hainaut, Luksemburgowie w Luksemburgu, a
od 1355 w Brabancji) coraz bardziej traci y zwi zki z Rzesz , by z ko cem XIV w. wej  w
procesjednoczenia pod w adz  ksi t burgundzkich i stworzy  nowy czynnik wielkiej polityki
europejskiej.
Na po udniowym zachodzie trwala w dalszym ci gu walka wolnych miast nadre skich i
szwabskich przeciwko próbom podporz dkowania ich przez ksi t. W 1370 r. powsta   wbrew
postanowieniom Z otej Bulli  Zwi zek Miast Szwabskich pod przewodem Ulmu, skierowany
przeciw ksi tom, a potem tak e przeciw cesarzowi, który ci gn  dochody z zastawiania
ksi tom wolnych miast (lub cesarskich dochodów z nich) i u atwi  w ten sposób mediatyzacj .
Karol IV pocz tkowo traktowa  zwi zekjako narz dzie do trzyrnania w szachu bawarskich
Wittelsbachów, niczadowolonych z zagarni cia przez cesarza Brandenburgii. Wkrótcejednak
zmieni  zdanie i poparl akcj  ksi t przeciwko miastom. Akcja ta sko czy a si  niepowodzeniem:
armia ksi t pod dowództwem Eberharda II hrabiego Wirtembergii zosta a pobita w 1377 r. przez
mieszczan pod Reutligen. Niebawem w  lady miast szwabskich posz y alzackie i nadre skie,
tworz c nowy zwi zek ( 1379), m.in. z udzia em Moguncji, Spiry i Strasburga. Obydwa zwi zki
zawarly w 1381 r. przymierze, a nawet wesz y w kontakt ze Szwajcarami. Wac aw Luksemburski,
który po  mierci Karola IV (1378) obj  samodzielne rz dy, usi owa  lawirowa  mi dzy miastami a
ksi tami i straci  zaufanie obydwu stron. Walka sko czy a si  kl sk  miast pod D ffingen i pod
Wormacj  (1388); zwi zki zosta y rozwi zane, a sejm Rzeszy potwier dzi  antymieszcza skie
postanowienia Z otej Bulli.
Odmienne by y losy wyst pie nia przeciw uzurpacjom w adców terytorialnych, jakie podj li górale
Szwajcarii. Ch opi zamieszkuj cy doliny alpejskie p  cz d ugi czas cieszyli si  odwieczn
wolno ci  i uwa ani byli za poddanych bezpo  rednio królowi: ich wojowniczo  i znakomita
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umiej tno  w adania  ukiem i oszczepem stanowi y najle psz  r kojm  tej wolno ci. Jednak w
XIII w. wi kszo  terenów zosta a opanowana przez hrabiów Habs burga, którzy na nich tworzyli
pod stawy swej pot gi terytorialnej. Warto  tych nabytków powi ksza la ich rola strategiczna
po enie przy szlakach handlowowojsko
wych, prowadz cych do W och.
Jednak e ch opi, z czeni w zwi zkach terytorialnych, zwanych potem kantonami, wykorzystuj c
rywalizacj  mi dzy dwiema liniami Habsburgów i docieraj c na dwór ostatnich Hohenstaufów,
potrafili niekiedy (kanton Uri, 1231) uzyska  potwierdzenie swej zale no ci jedynie od królestwa;
podobne prawa przypisywali sobie ch opi ze Schwyz na podstawie przywileju Fryderyka II z 1240
r., bior cego ich w opiek  przed propapiesk  lini  Habsburgów z Laufenbergu. Za czasów Rudolfa
I sytuacja nie by a jasna wobec po czenia w jego osobie w adzy terytorialnej z królewsk . Kiedy
jednak po  mierci Rudolfa Albrecht I chcia  nadal wykonywa  w adz  w "wolnych" kantonach, w
1291 r. zawar y one skierowany przeciw Habsburgom zwi zek w obronie swej wolno ci: fakt ten
uwa any jest za pocz tek Konfederacji Szwajcarskiej. Obok Uri i Schwyz przyst pi  do zwi zku
podlegaj cy dotychczas Habsburgom kanton Unterwalden.
Zbrojna akcja Albrechta I nie da a rezultatów: zaci ta obrona górali szwajcarskich sta a si
tematem licznych legend, m.in. znanych opowie ci o Wilhelmie Tellu i Winkelriedzie. Zwi zek
ch opski uzyska  poparcie s siednich miast: Zurychu, a potem Berna; po rednio udzieli  mu
poparcia tak e wrogi Habsburgom król Adolf, który w 1297 r. uzna  bezpo redni  podleg
trzech kantonów królestwu; równie  Henryk VII w 1309 r. potwierdzi  ten przywilej. W takiej
sytuacji Habsburgowie zdecydowali si  w 1315 r. na wielk  wypraw  zbrojn  przeciw góralom:
sko czy a si  ona ci  kl sk  ksi cia Leopolda pod Morgarten i ca kowit  likwidacj  w adzy
habsburskiej nad trzema kantonami. W 1315 r. na zje dzie w Brunnen odnowiony zwi zek uznany
zostal za wieczysty; w ci gu XIV w. przyst pi y do  dalsze kantony (Zug, Glarus) oraz miasta
(Berno, Zurych).
Mimo tych niepowodze  i utraty korony królewskiej Habsburgowie po w czeniu Karyntii i Krainy
nale eli do g ównych pot g w Niemczech XIV w. Albrecht II i jego syn RudolflV ( 135865)
odgrywali pierwszoplanow  rol jako rywale Luksemburgów w ich polityce wschodniej. Na
za enie uniwersytetu przez Karola IV w Pradze ( 1348) Rudolf IV odpowiedzia  za eniem
uniwersytetu w Wiedniu ( 1365), upi kszanej stale rczydencji Habsburgów. Nie dopuszczony do
grona elektorów, w inny sposób podniós  znaczenie Austrii, przyjmuj c tytu  arcyksi cia, rzekomo
nadany w adcom Austrii obok innych prerogatyw jeszcze przez cesarzy rzymskich; odpowiednio
sfa szowane przywileje zosta y zreszt  zdemaskowane przez Petrark , którego opinii zasi gn
cesarz.
Niczaprzeczalny sukces Habsburgów stanowi o uzyskanie w 1363 r. Tyrolu, przekazanego
Rudolfowi IV przez Ma gorzat  Maultasch po  miercijejjedynego syna. Zanosi o si  na to,  e
Habsburgowie stworz  jednolite terytorium od Morawy i Adriatyku po Wogczy. Jednak e po
mierci Rudolfa IV bracia jego, Albrecht III i Leopolad III podzielili (1379) posiad ci: linia

alberty ska zatrzyma a Austri  Górn  i Doln , leopoldy ska  reszt , od Styrii po Alzacj , wraz z
pretensjami do wolnych kantonów szwajcarskich. Pretensje te chcia  Leopold III urealni ,
organizuj c now  wypraw  przeciw Szwajcarom, ale poniós  kl sk  i zgin  pod Sempach w 1386
r. ; odwetowa wyprawa Albrechta III zosta a w dwa lata potem rozbita pod Nafels (1388).
Wszystkie niemal posiad ci habsburskie w Szwajcarii zosta y przy czone do Konfederacji.
Powodzenie jej walki zach ci o do analogicznych wyst pie  poddanych innych w adców: hrabiów
Sabaudii, biskupów i innych  wieckich i duchownych panów feudalnych. Powsta e w ten sposób
republiki: Gryzonia (Graubunden) na po udniowym wschodzie i Wallis na po udniu, sprzymierzy y
si  z Konfederacj  Szwajcarsk , rozrastaj  si  coraz bardziej. Zamachy na jej niczale no  ze
strony Burgundii l 1444,1476) nie powiod y si  (por. III, 35). Ostatni  prób  podj  w 1499 r.
Maksymilian I Habsburg, który pokonany, musia  uzna  ca kowit  niemal niepodleg
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Szwajcarii. Faktycznie Szwajcarzy, od 1452 r. wierni sprzymierze cy Francji, której dostarczali
swej znakomitej piechoty, byli ju  od po owy XV w. wa nym czynnikiem politycznym Europy.
Inna republika ch opska powsta a na przeciwnym kra cu Niemiec, nad Morzem Pó nocnym. Na
zachodnim wybrze u Holsztynu (Dithmarschen) osadnicy sascy i cz ciowo fryzyjscy, którzy
wydzierali morzu tereny i zamieniali je na pastwiska, zorganizowali zwi zek,  cz cy zespo y
rodów, a nast pnie stanowi cy federacj  parafii, ze wspóln  w adz  wykonawcz  i wspólnym
prawodawstwem, skodyfikowanym w 1447 r. W XIII w. Dithmarschen uznawa o formalnie
zwierzchnictwo arcybiskupów breme skich, by pod jego os on  móc odeprze  pretensje hrabiów
Holsztynu i królów du skich; z biegiem czasu republika ch opska wywalczy a sobie ca kowit
niczale no  i wyst powa a jako znaczna si a w rozgrywkach politycznych Niemiec, odpieraj c
próby ujarzmienia podejmowane przez okolicznych w adców terytorialnych (bitwy pod
Suderhamme 1404, pod Hemmingstedt 1500). Dopiero w 1559 r. Dithmarschen zosta o podbite
przez najazd du skoholszty ski.

44. Dalszy rozk ad polityczny Rzeszy pod koniec XIV i w XV w.

Po  mierci Karola IV, za czasów Wac awa, godno  i pozycja "króla rzymskiego" straci a w
Rzeszy wszelkie realne i moralne znaczenie. Podobnie jak ojciec, Wac aw podporz dkowywa  ca
swoj  polityk  interesom dynastycznym Luksemburgów, ale brak o mu zdolno ci i zr czno ci
Karola IV. Chwiejno  jego stanowiska podczas walk miast szwabskich z ksi tami zrazi a do
niego obie strony, podobny skutek mia o niczdecydowane poparcie, jakiego udzieli  zwolennikom
Urbana VI w czasie wielkiej schizmy papieskiej (por. III, 20). Tote  po  mierci Karola IV elektorzy
nadre scy zacz li grozi  Wac awowi detronizacj . Gro by sta y si  realne, kiedy w samym rodzie
Luksemburgów wybuch y zatargi, a brat stryjeczny Wac awa, Jodok margrabia Moraw (syn Jana
Henryka), uwi zi  przej ciowo króla (1394). Wreszcie w 1400 r. czterej elektorzy nadre scy
og osili w Oberlahnstein detronizacj  Wac awa, obieraj c królem Ruprechta Wittelsbacha, elektora
Palatynatu.
Wybór by  fatalny; nowy król, pozbawiony energii i zdolno ci, nie zdo  sobie zdoby  uznania
nigdzie poza po udniow  i zachodni  cz ci  Niemiec (i to nie wsz dzie); reszta Rzeszy nadal
opowiada a si  za Wac awem, który bynajmniej nie zrzek  si  korony  w ten sposób schizmie
papieskiej towarzyszy a królewska. Ruprecht usi owa  umocni  swój autorytet, wyprawiaj c si  w
1401 r. do W och po koron  cesarsk , ale wyprawa jego sta a si  seri  kompromitacji. Pobity przez
wojska Viscontich pod Bresci , schroni  si  w Wenecji, usi uj c tam na pró no dosta  pieni dze; w
rezultacie musia  zastawi  w asne srebra sto owe i koron  królewsk , by otrzyma  po yczk  na
powrót do Niemiec. Koronacja w Rzymie nie dosz a nigdy do skutku, a tymczasem w Niemczech
zapanowa a anarchia, któr  powi kszy a jeszcze  mier  Ruprechta w 1410 r. Na elekcji odbytej w
tym e roku sk óceni elektorzy obrali dwu nowych królów z rodu Luksemburgów: wi kszo
opowiedzia a si  za Jodokiem morawskim, mniejszo   za bratem Wac awa, Zygmuntem, królem

gierskim. Poniewa  Wac aw nadal uwa  si  za króla rzymskiego, podobnie jak ko ció  po
soborze pizna skim, równie  najwy sza w adza  wiecka w chrze cija stwie mia a trzy g owy.
Nast pi o jednak przesilenie: z pocz tkiem 1411 r. umar  Jodok, a Wac aw zachowuj c tytu  zrzek
si  prerogatyw króla rzymskiego na rzecz brata. Zygmunt, ciesz cy si  w Niemczech s aw
obro cy Europy przed Turkami (por. III, 72), posiada  taki autorytet,  e móg , popieraj c ruch
soborowy, odegra  na zwo anym w 1414 r. do Konstancji soborze rol  mediatora w sporze o tiar .
Mimo to jego stanowisko sprawie Husa, spalonego w Konstancji na stosie, przyczyni o si  do
rych ego upadku tego autorytetu. W 1419 r. zmar  Wac aw, ale znieiwidzony w Czechach Zygmunt
nie  móg  obj  dziedzictwa po bracie; zdo  utrzyma  tylko Morawy,  sk i i yce. Przeciw
husyckim Czechom Zygmunt podejmowa  przy pomocy ksi t niemieckich "wyprawy krzywe"

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


(por. III, 53). Krwawe kl ski tych wypraw,jak równie  niszczycielie wyprawy odwetowe Czechów
na  iednie tereny niemieckie pog bily zam t w Rzeszy. Tylko powa nym zatargom w samym
obozie husyckim i zwyci stwu prawicowegojego od amu zawdzi cza  Zygmunt uzyskanie pod ziec
ycia (1436) korony czeskiej; musia  zreszt  zaprzysi c wolno  wyznania husyckiego. Nie

wykorzysta  Zygmunt równie  mo liwo ci,jakich dostarcza  mu  ruch soborowy; nie powtórzy  na
soborze bazylejskim ( 1431) roli, jak  odegra  w Konstancji (por. III, 22). Za cen  koronacji
cesarskiej w Rzymie (1433) przeszed  na stron  papie a, u atwiaj c mu zwyci stwo w walce z
koncyliaryzmem, ale nie wyci gaj c z tego  adnej korzy ci dla swego stanowiska. Uwik any w
wojny z Turcj  na Ba kanach, rzadko pojawia  si  w Niemczech; nawet jeden z sejmów Rzeszy
zwo  na W gry  do Po onia (dzisiejsza Bratys awa). Z biegiem lat ros o jego zad enie, a
ebractwo cesarza i drobne oszustwa, jakich si  dopuszcza  dla dora nego zdobycia funduszów,

sta y si  przys owiowe.
Dziedziczk  Zygmunta byla jego jedyna córka, El bieta. W my l zawaztego w 1364 r. uk adu
dynastycznego mi dzy Karolem IV a Habsburgami, w razie wyga ni cia jednej z dynastii  druga
mia a po niej dziedziczy . Zgodnie z tym uk adem wyda  Zygmunt w 1422 r. El biet  za w adc
Austrii, Albrechta V, wnuka Albrechta III, a nawet traktowa  go jako nast pc  tronu, powierzaj c
mu namiestnictwo Moraw. Po  mierci Zygmunta w 1437 r. Albrecht obj  jego dziedzictwo na

grzech i zosta  uznany królem przez cz  panów czeskich; w  lad za tym nast pi  jego wybór
na króla rzymskiego (1438)  korona niemiecka po d ugiej przerwie znowu wraca a do Habsburgów,
tym razem na d ugo. Albowiem po rych ej  mierci Albrechta w 1439 r. wybór pad  na jego kuzyna
Fryderyka III z linii styryjskiej (1440), który po  mierci syna Albrechta, W adys awa Pogrobowca,
ostatniego przedstawiciela linii alberty skiej, odziedziczy  Austri  (1457).

ugie, trwaj ce 53 lata panowanie Fryderyka III, koronowanego w 1452 r. w Rzymie na cesarza
to okres ca kowitego rozk adu Rzeszy, nawet w jej usankcjonowanej przez Karola IV formie
federacyjnej. Je li cesarz znajdowa  si  gdziekolwiek w Niemczech poza ziemiami habsburskimi,
to fakt ten z regu y zwi zany by  z ucieczk  przed gro cymi mu konsekwencjami polityki
dynastycznej (opozycja szlachty austriackiej 1451; utrata Austrii na rzecz Macieja Korwina

gierskiego 1479);jego wyst pienia polityczne zazwyczaj by y nieszcz liwe. Wieczny stan
wojny wszystkich przeciw wszystkim, walka obronna odrodzonego w 1441 r. zwi zku miast
szwabskich przeciw ksi tom (na czele z zaciek ym wrogiem mieszcza stwa, Albrechtem
Hohenzollernem), niebezpiecze stwo, gro ce ca ci Rzeszy zarówno ze strony Francji Ludwika
XI,jak i Burgundii Karola  mia ego  wszystko to powodowa o t sknot  za normalizacj  stosunków
i uspokojeniem kraju. Reforma by a na ustach wszystkich, z elektorami w cznie; ci jednak  czyli

 z konieczno ci  odsuni cia od w adzy nieudolnego cesarza. Wszystkie próby reformatorskie
rozbija y si  o rozbie no ci interesów lokalnych i dynastycznych: nie uda o si  nawet
przeprowadzi  pokoju ziemskiego (Landfrieden) w skali poszczególnych regionów.

45. Terytoria niemieckie w XV w.

W tych warunkach historia polityczna Niemiec XV w.  to historia poszczególnych terytoriów,
yj cych odr bnym  yciem i prowadz cych ekspansj  w ró nych kierunkach wewn trz i na

zewn trz Rzeszy. Wiek XV by wiadkiem narodzin dwu nowych pot g dynastycznych:
Hohenzollernów i Wettinów. Pierwsi z nich to ród szwabski si gaj cy genealogi  XI w., ale przez

ugi czas odgrywaj cy skromn  rol  polityczn . Na szersz  widowni  Hohenzollernowie
wyp yn li z obj ciem w 1192 r. stanowiska burgrabiów norymberskich. W walce z Norymberg ,
poprzez korzystne koligacje, a tak e zagrabianie domen królewskich w okresie Wielkiego
Bezkrólewia zdobyli we wschodniej Frankonii zwarte posiad ci, które zorganizowali w
terytorium doko a Ansbach, Bayreuth i Kulmbach. Burgrabia Fryderyk, bliski wspó pracownik
Zygmunta Luksemburskiego, a przy tym zdolny organizator i w ciciel znacznej fortuny, zosta  w
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1411 r. jego namiestnikiem w Brandenburgii, któr  w 1415 r. otrzyma  ofijalnie jako lenno Rzeszy.
W ten sposób Brandenburgia z r k Luksemburgów, którzy prowadzili w niej gospodark
rabunkow , przesz a w r ce nowej dynastii Hohenzollernów, traktuj cej j jako podstaw  pot gi
rodu. W zaciek ej walce zniszczyli Hohenzollernowie tamtejsze raubritterstwo, z amali samorz d
miast, podporz dkowali biskupów swej w adzy. W 1455 r. wymusili na krzy akach sprzeda
Nowej Marchii; na pró no jednak walczyli o Pomorze Szczeci skie i bez rezultatu zabiegali o tron
polski.
W 1423 r. zmarl ostatni elektor saski z dynastii aska skiej i opró nione lenno wraz z miejscem w
kolegium elektorskim otrzyma  od Zygmunta, w zamian za pomoc w walkach z husytami,
margrabia Mi ni Fryderyk I z dynastii Wettinów. Wettinowie wyst powali ju  w X w. w walkach
na pograniczu niemieckos owia skim, rozbudowuj c tam swe posiad ci; w 1125 r. otrzymali w
lenno marchi  mi nie sk , a w 1247 r. Turyngi ; przej ciowo posiadali równie  Dolne Lu yce.
Przy czenie do obszernego kompleksu ich posiad ci elektoratu saskiego (z Wittenberg )
stworzy o najwi ksze terytorium ksi ce  rodkowych Niemiec; odt d zreszt  nazwa Saksonii
rozszerzy a si  na wszystkie posiad ci Wittinów. W drugiej po owie XV w. dosz o do rozbicia
tego kompleksu wskutek podzia u (1485) mi dzy dwu wnuków Fryderyka I: Ernest wraz z
elektoratem otrzyma  Wittenberg  i Turyngi , Albert Odwa ny  Mi ni . Rywalizacja mi dzy lini
ernesty sk  i alberty sk  odegra a wa  rol  w konfliktach niemieckich XVI w.
Poniewa  posiad ci Wittelsbachów w po udniowych Niemczech by y w XV w. rozbite na kilka
ksi stw, Habsburgowie mieli na tych terenach bezwzgl dn  przewag . Mimo niepowodze  polityki
habsburskiej w drugiej po owie XV w., nawet okupacji samej Austrii przez króla w gierskiego
Macieja Korwina, który w Wiedniu (do 1490) ustali  jedn  ze swych rczydencji, trwa y wysi ki
celem rozbudowy znaczenia i pot gi rodu. Sam Fryderyk III (syn Piastówny Cymbarki, ksi niczki
mazowieckiej) przekonany o wielkim pos annictwie rodu Habsburgów (s ynne pi  samog osek
Fryderyka III: Austriae Est Imperare Orbi Uniuerso  "Do Austrii nale y panowanie nad ca ym
wiatem") sformu owa  mia  zasad  rozszerzenia posiad ci habsburskich drog  uk adów

ma skich, wyra on  w przys owiu: Bella gerant alii, tu felix Austria, nube  "Niech inni tocz
wojny, ty, szcz liwa Austrio,   si ". Energiczny i popularny syn Fryderyka, Maksymilian, od
1486 r. król rzymski, realizuj c t  zasad , przez ma stwo z Mari burgundzk  uzyska  dla
Habsburgów Niderlandy i FrancheComte (por. III, 35). W 1490 r. zjednoczy  posiad ci rodu,
wykupuj c  rol z r k ostatniego przedstawiciela tamtejszej linii, w tym e roku po  mierci Macieja
Korwina odzyska  Austri  i poprzez uk ad z Jagiellonami zapewni  Habsburgom dziedziczenie po
ich linii czeskow gierskiej; przez ma stwo swego syna Filipa z Joann , córk  Ferdynanda
arago skiego i Izabeli kastylijskiej, zapewni jego potomstwu równie  sukcesj  w Hiszpanii,
Neapolu i na Sycylii.
Wskutek tendencji do wzrostu pozaniemieckich posiad ci Habsburgów ród ten, piastuj cy koron
cesarsk , coraz bardziej oddala  si  od zada  z ni  zwi zanych:jego pot ga, zamiast sta  si
czynnikiem prze amuj cym niemiecki partykularyzm, zu ywa a si  w licznych przedsi wzi ciach
politycznych w Hiszpanii, Niderlandach, we W oszech, na Ba kanach, w Polsce... Brak
zaanga owania cesarstwa w sprawy niemieckie sprzyja  zarówno wyobcowaniu krajów
habsburskich z Rzeszy (od XVI w. b  tworzy y wraz z Czechami i W grami ca  o odr bnej
strukturze), jak i pog bieniu niczale no ci najwi kszych ksi stw, prowadz cych odt d w asn
polityk  ekspansji, zmierzaj  do skupienia pod w adz  lokalnej dynastii jak najwi kszych
posiad ci w Niemczech i poza nimi. W posiad ciach tych ksi ta prowadzili swoist  polityk
"centralizacyjn ", staraj c si  nie dopu ci , aby rycerstwo i zmediatyzowane miasta zdoby y wobec
nich tak  samodzielno ,jak oni wobec cesarza. St d po okresie pewnych wspó rz dów
zgromadze  stanowych ksi stw (tzw. landtagów), panuj cy zacz li  ama  ich przywileje, zw aszcza
za  starali si  podporz dkowa  sobie miasta; tak np. elektorzy brandenburscy Fryderyk II  elazny i
Albrecht Achilles odebrali samorz d miastom Brandenburgii i zmusili je do wyst pienia z Hanzy.
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46. Czynniki do rodkowe w Niemczech

Istnia yjednak w Niemczech i czynniki do rodkowe, reprczentowane przez miasta, zw aszcza
po udniowoniemieckie wolne miasta Rzeszy. Z nimi zwi zany by  autor szeroko zakrojonego
projektu radykalnych reform pa stwowych, spo ecznych i ko cielnych, og oszonego anonimowo
oko o 1438 r. i znanego pod nazw  Reformacji cesarza Zygmunta. Rzecznikami wzmocnienia

adzy cesarskiej byli liczni jeszcze w Szwabii i Frankonii "wolni panowie" (Freiherren),
bezpo rednio zale ni od cesarza, a tak e zamo niejsi przedstawiciele rycerstwa zmediatyzowanego,
tj. uzale nionego przez poszczególnych ksi t. Ch opi, których ucisk w drugiej po owie XV w.
znowu si  nasila , widzieli we wzro cie pot gi cesarza i upokorzeniu ksi t drog  do w asnego
wyzwolenia. Zarówno oni, jak i ni sze warstwy spo ecze stwa miejskiego, ch tnie s uchali hase
husytyzmu; w Mi ni i Turyngii zdarza y si  wypadki czynnego wspó dzia ania z czeskimi husytami
podczas ich najazdów. Powi zanie reform religijnych i spo ecznych w has ach husyckich znalaz o
swe odbicie w tczach Reformacji cesarza Zyg munta.
Jednocze nie literatura i sztuka mieszcza ska XIVXV w., a tak e literatura dewocyjna niemieckich
mistyków ze  rodowiska mieszcza skiego (por. III, 23) w wi kszym stopniu ni  dawna poczja
rycerska czy sztuka ko cielna przyczyni y si  do kulturalnego zjednoczenia Niemiec; ogromne
znaczenie mia  tu wynalazek drukudzie o Jana Gutenberga z Moguncji (ok. 1455?. Dzi ki niemu
ksi ki, powielane w setkach egzemplarzy, roznosi y po ca ym kraju has a i opinie, które nosi y w
sobie zarodki niemieckiej reformacji XVI w.; dzi ki niemuj zyk górnoniemiecki stawa  si
ogólnoniemieckim j zykiem literackim, docieraj c ju  nawet do kulturalnych okr gów Dolnych
Niemiec. Z jego rozpowszechnianiem ros o poczucie wspólnoty ogólnoniemieckiej, a patriotyzm
niemiecki ci glejeszcze znajdowa  powód do dumy w fakcie,  e nominalny w adca Niemiec jest
pierwszym w ród równych monarchów europejskich. Rozstrzygni cie tego konfliktu mi dzy si ami
do rodkowymi i partykularyzmem mia  przynie  wiek XVI.
Spoleto, na po udniu  ksi stwo Benewentu. W r ku cesarstwa zosta  Rzym i Rawenna z okolicami,
wybrze e liguryjskie z Genu , a na po udniu  Apulia, Kalabria, Neapol i Amalfi. Pozosta y te  pod

adz  bizantyjsk  pewne punkty nad Adriatykiem: tak np. ludno  Akwilei schroni a si  na
laguny w Zatoce Weneckiej i zbudowa a na nich osady, które stworzy y z czasem Wenecj . Ale
fakt niedoko czenia podboju Italii przez Longobardów nie by  zas ug  energicznej obrony, lecz
sprzeczno ci w ród naje ców, którzy od 574 r. przez d szy czas nie wybierali króla, dziel c
swe zdobycze na liczne s abe ksi stwa, nie mog ce podj  efektywnej walki z wojskami
bizantyjskimi.
Najazd Longobardów by  ostatnim przejawem gwa townych migracji, które zwykli my nazywa
okresem w drówek ludów. Przypiecz towa  on fasko d  Justyniana do przwróceniajedno ci
Imperium Romanum. Pozosta a przy  yciu jego cz  wschodnia musia a w VIIVIII w. stoczy
mierteln  walk  o swe istnienie z nowymi naje cami, z których najgro niejszymi okazali si

Arabowie. Walka ta uniemo liwi a zgrecyzowanemu wschodniemu cesarstwu nie tylko
kontynuacj  rewindykacyjnego programu Justyniana, ale nawet obron  posiad ci na Zachodzie
(Hiszpanii, Afryki, Italii, Sycylii) i zachowanie pozorów zwierzchnictwa nad królestwami
barbarzy skimi. Te ostatnie umacnia y si  coraz bardziej wraz z zanikaniem ró nic mi dzy
ludno ci miejscow  a germa skimi naje cami i sta y si  fundamentem, na którym pó niej
wyros y pa stwa narodowe, które przetrwa y  redniowiecze i wnios y swe tradycje do naszej epoki.

WSCHODNIE CESARSTWO RZYMSKIE: KONTYNUACJA I NOWE LINIE
ROZWOJOWE
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20. Bizancjum  "Nowy Rzym"

Wielu historyków trudzi si  od przesz o stu lat nad zagadnieniem: kiedy sko czy o si  Cesarstwo
Wschodniorzymskie, stanowi ce jedn  z dwu cz ci staro ytnego Iinperic m Romanum, a kiedy
zacz o si redniowieczne Cesarstwo Bizantyjskie, uchodz ce cz sto jeszcze w tradycji
historycznej za upostaciowanie skostnienia kulturalnego i wschodniego despotyzmu. Wszelkie
proponowane eczury maj  jednak charakter przypadkowy, albowiem ca e dzieje Bizancjum (tej
starej greckiej nazwy Konstantynopola u ywa si  cz sto dla okre lenia ca ego wschodniego
cesarstwa) s  dalszym ci giem historii Imperium Rzymskiego, cho  przebiegaj  oczywi cie w
innych ju  warunkach politycznych i w innej formacji spo ecznoekonomicznej. Z tych warunków
(np. zacie nienie do obszaru o przewadze greckiego elementu etnicznego) i ze zmienionej
podstawy ekonomicznospo ecznej (feudalizacja) pochodz  ró nice, rzucaj ce si  w oczy przy
pierwszym spojrzeniu na dzieje obu organizmów pa stwowych. Mimo to jednak zachowa a si
ci a linia rozwoju, prowadz ca od Oktawiana Augusta (i jego republika skich przodków) a  do
ostatniego cesarza Konstantyna Dragasesa. Ci  ta znalaz a m.in. wyraz w tym,  e mieszka cy
Cesarstwa Bizantyjskiego a  do jego ostatecznego upadku, mimo  e dawno ju  pozbyli si
powierzchownego nalotu  aciny, nazywali si  Rzymianami (Romaioi).
Narzuca si  pytanie: Dlaczego wschodnie cesarstwo nie podzieli o losu bratniego pa stwa
zachodniego? Odpowiedzi dostarczy yju  cz ciowo dwa poprzednie rozdzia y. Wschodnie tereny
Imperium Romanum przewy sza y znacznie zachodnie pod wzgl dem ekonomicznym (wi kszy
zasi g gospodarki towarowej) i posiada y zdrowsz  struktur  spo eczn  (ci gle znaczny procent
gospodarstw ch opskich). Najazdy barbarzy ców, mimo i  na wschodzie wzi y swój pocz tek,
mniej dotkn y t  cz wiata rzymskiego, ograniczaj c si  zreszt dojej europejskich prowincji i
oszcz dzaj c sam Konstantynopol. Mimo cz stych wojen z Persj , najbardziej rozwini te
prowincje, Syria i Egipt, a tak e Azja Mniejsza, cieszy y si  niczm conym (je li nie liczy
zamieszek wewn trznych) spokojem. Dopiero za czasów Justyniana nast pi  pierwszy cios od
wschodu  zburzenie Antiochii przez Persów (540). Wreszcie, w V w. cesarze wschodni
przeprowadzili szereg reform, których nie zdo o ju  podj  umieraj ce zachodnie cesarstwo:
usuni to z azmii wi kszo  Germanów i przywrócono przewag  oddzia om z onym z ch opów
obywateli rzymskich (por. I, 14), przeprowadzono reformy administracji i skarbowo ci, zw aszcza
za cesarza Anastazego i Justyniana (por. I, 6).

21. Struktura gospodarcza i spo eczna cesarstwa

Proces przej cia od systemów spo ecznoekonomicznych staro ytno ci do  redniowiecznego
feudalizmu bardzo wyra nie wyst puje na wsi bizantyjskiej VVII w. Drobnotowarowa gospodarka
ch opska by a wci  jeszcze silna; zw aszcza w Azji Mniejszej na wielu terenach wolne
gospodarstwa ch opów mia y przewag . Spotykamy je równie  na Pó wyspie Ba ka skim. Co
wi cej, w omawianym okresie umocni y si  one na wielu terenach, tworz c organizacje zwane
metrokomiami, zbli one do znanych z zachodniej Europy wspólnot terytorialnych.
Natomiast Syria, Egipt, Afryka i niektóre europejskie tereny cesarstwa by y domen  wielkich
latyfundiów, które jednak przechodzi y donios e przemiany wewn trzne w duchu feudalizacji.
Niewolnictwo nie odgrywa o tu powa niejszej roli w produkcji: mimo i  zachowa o si  w
Bizancjum przez ca y czas jego istnienia, ograniczone by o coraz bardziej do s by domowej i do
pracy w górnictwie. Na wsi obok dominuj cego kolonatu pojawi y si  inne formy feudalnego
podzia u w asno ci ziemi : emfiteuza, w my l której ch op mia  dziedziczne prawa do uprawianej
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ziemi pod warunkiem wywi zywania si  ze  wiadcze , oraz (w dobrach pa stwowych) jeszcze
korzystniejsza dla ch opów komenda. W ród ci arów ch opskich przewa a renta naturalna, obok
której wyst powa a te  pa szczyzna i renta pieni na. Nadto ci y na ch opach wysokie podatki
pa stwowe, daniny na rzecz ko cio a i przymusowe robocizny publiczne, wreszcie obowi zek
dostarczania rekruta.
Ta sytuacja ch opów, mimo ci ego brzemienia carskiego fiskalizmu, umo liwia a im kontakty z
rynkiem. Stanowi y one racj  bytu wielkiej liczby miast bizantyjskich, które w przeciwie stwie do
miast zachodnioeuropejskich nie upad y, lecz kontynuowa y sw  dzia alno  gospodarcz . Co
wi cej, w VI w. rzemios o i handel miast wschodniorzymskich prze ywa y okres rozkwitu. Nie
tylko wielkie o rodki: Konstantynopol, Antiochia i Aleksandria, stanowi ce skupiska tysi cy
warsztatów rzemie lniczych, ale i  rednie miasta, jak Efcz, Smyrna, Nicea, Nikodemia w Azji
Mniejszej, Tessalonika, Korynt, Teby w Grecji, a nawet Rawenna i Bari w bizantyjskiej Italii i
Syrakuzy na Sycylii odgrywa y wybitn  rol  w handlu i produkcji.

22. Miasta bizantyjskie. Konstantynopol

Mimo przeniesienia do Konstantynopola wielu niechlubnych zwyczajów ze "starego" Rzymu (jak
np. rozdawnictwo zbo a na koszt pa stwa), nowa stolica nie mia a tego paso ytniczego charakteru,
jakim odznacza o si  miasto nad Tybrem. Dzi ki doskona emu po eniu na granicy Azji i Europy,
Konstantynopol sta  si  ogniskiem produkcji, zw aszcza przedmiotów zbytku, na  wiatow  skal , a
jednocze nie punktem, gdzie zbiega y si  nici ca ego europejskiego handlu dalekosi nego. Mimo

 nara ony stale na napady barbarzy ców, przed którymi zreszt  doskonale go zabezpiecza y
pot ne mury Teodozjusza II, i pozbawiony zaplecza rolniczego, Konstantynopol nie mia
trudno ci z wy ywieniem, gdy  dostarcza  mu je spichlerz cesarstwa wschodniego  Egipt.
Przyk adem pomy lnej sytuacji miast bizantyjskich by o szybkie podniesienie si  z upadku
Antiochii mimo trz sienia ziemi w 528 r., zburzenia przez Persów w 540 r. i zarazy w 542 r.
Rzemios o skupia o si  w kolegiach, których struktura uleg a za czasów Justyniana dalszemu
usztywnieniu. Przy du ym o ywieniu gospodarczym organizacja ta, podporz dkowana prefektom,
cho  kr puj ca, dawa a jednak pewne korzy ci samym rzemie lnikom, reglamentuj c produkcj ,
reguluj c zbyt i ceny, przewa nie na niekorzy  konsumentów. Obok rzemie lników, skupionych w
kolegiach, pojawi y si  warsztaty pa stwowe  ergasteria, obejmuj ce produkcj  broni, a tak e
pewnych towarów luksusowych, których wyrób stanowi  tajemnic  wykorzystywan  dla
zwi kszenia dochodów skarbu. Za czasów Justyniana rozpocz a si  produkcja jedwabiu (po
sprowadzeniu jedwabników z Dalekiego Wschodu). Zazdro nie strze ona, pozosta a monopolem
cesarskich warsztatów bizantyjskich przez d ugie wieki.
Handel ze Wschodem rozszerzy  w tym okresie swój zasi g terytorialny, ale nie asortyment:
przedmiot jego nadal stanowi y towary luksusowe (jedwab, drogie kamienie, pachnid a etc.),
korzenie i niewolnicy. Mimo konfliktów z Persj , zak ócaj cych handel l dowy, przyjazne stosunki
z po onym nad Morzem Czerwonym i  rodkowym Nilem królestwem Aksum (które w IV w.
przyj o chrze cija stwo) u atwi y kontakty z Indiami i Cejlonem: ten ostatni by  w VI w. punktem
wyj cia i po rednikiem w handlu z Indonczj , królestwami indochi skimi i Chinami. Posiad ci
bizantyjskie na zachodzie umo liwi y natomiast kontakty handlowe z królestwami barbarzy skimi;
podobn  rol  odgrywa y opanowane przez Justyniana dawne kolonie greckie na Krymie. Handel
spoczywa  g ównie w r kach kupców ze wschodnich prowincji  Syryjczyków, Egipcjan,  ydów.
Kupcy Konstantynopola nie wypuszczali si  na dalekie wyprawy, ograniczaj c si  do po rednictwa
mi dzy przybyszami.
Miasta cesarstwa, z ich wielkimi skupiskami ludzkimi, stanowi y ogromny problem dla w adz
pa stwa, które cz sto traci y tam kontrol  nad wypadkami. Ogromne zró nicowanie maj tkowe,
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uderzaj ce kontrasty mi dzy najwyszuka szym przepychem i n dz  stwarza y w miastach klimat
ostrej walki klasowej;jej si  motoryczn  stanowi  z regu y plebs, pozbawiony w asno ci i cz sto
stoj cy w obliczu g odu. Z tym  rodowiskiem zwi zane by y silne grupy mnichów i nie
zorganizowanych pokutników i pustelników, które w zwulgaryzowanej formie przenosi y do ludu
dyskutowane na soborach spory ko cielne. Has a i deklaracje zwalczaj cych si  od amów kleru,
trac ce w zetkni ciu z masami subtelno  teologiczn , zaostrzane przez fanatycznych mnichów,
splata y si  z aktualnymi walkami klasowymi i narodowo ciowymi. Walki te przeradza y si  cz sto
w otwarte powstania przeciw w adzom cesarskim lub ko cielnym, zw aszcza w trzech wielkich
metropoliach, b cych zarazem siedzibami konkuruj cych ze sob  patriarchatów. Szczególnie
gro ne by y powstania plebsu w Konstantynopolu, które niejednego patriarch  pozbawi y katedry,
a niejednego cesarza  tronu i  ycia. Mimo bowiem, i  od dawna znik y wszystkie instytucje
przypominaj ce demokratyczne urz dzenia republiki rzymskiej, pa stwo by o stale okre lane w
aci skich tekstach jako res publica, a lud stolicy przez aklamacj  bra  udzia  w obwo ywaniu

nowego patriarchy i nowego cesarza.
Szczególnie ciekawy (zw aszcza dla naszego stulecia z jego nat eniem zainteresowa  sportem
wyczynowym) jest fakt,  e  ycie polityczne stolicy (ale tak e innych miast, np. Antiochii)
wyrugowane z oficjalnych instytucji, które przesta y mie  zwi zek z opini  publiczn , przenios o
si  na stadiony sportowe, cyrki i hipodromy, gdzie odbywa y si  najbardziej pasjonuj ce obywateli
cesarstwa igrzyska  wy cigi rydwanów. Konkurencja ta, która szcz liwie wypar a "rozrywki"
Rzymian epoki klasycznej  walki gladiatorów czy walki skaza ców z dzikimi zwierz tami w
amfiteatrach  sta a si  jednak punktem wyj cia do cz stych ekscesów mi dzy rywalizuj cymi ze
sob  klubami sportowymi: "bia ych", "czerwonych", "b kitnych" i "zielonych", istniej cymi ju  w
klasycznym Rzymie. Kluby te, zwane w Bizancjum demami (od demos  lud), szybko wyros y
ponad sw  pierwotn  rol  i zacz y wyra  nie tylko wspólnot  gustów co do zawodników na
hipodromie, ale równie  wspólne pogl dy polityczne. Poniewa  jedyny kontakt cesarza z ludem
miewa  miejsce w cyrku, wykorzystywano obecno  cesarza i dostojników na zawodach do
sk adania petycji, demonstrowania poparcia czy niczadowolenia z poszczególnych posuni  w adz.
W imieniu demów zabierali g os ich przywódcy  demarchowie; rola ich wzros a w VI w. do tego
stopnia,  e i poza cyrkiem wzywano ich w trudnych momentach przed oblicze cesarza, jako
wyrazicieli opinii mas ludno ci Konstantynopola. W stolicy najsilniejszymi klubami by y demy
"b kitnych" i "zielonych"; podczas gdy "b kitni" grupowali elementy zwi zane z arystokracj ,
zazwyczaj zbli one do dworu, w ród "zielonych" przewa ali kupcy i rzemie lnicy oraz plebs,
którego zreszt  nie brak o i w ród "b kitnych".
Do jednego z najgro niejszych powsta  ludu stolicy dosz o na pocz tku panowania Justyniana, w
532 r., kiedy obydwa zwalczaj ce si  demy pojedna y si  pod has em usuni cia dwu
znienawidzonych ministrów cesarskich: Jana z Kapadocji i Teboniana. Od has a powsta ców niha
zwyci aj, ruch ten nazwano powstaniem Nika. Udzielenie dymisji obu ministrom przez cesarza
nie po o jednak kresu rozruchom ; powsta cy w ród po arów opanowali miasto i cyrk
przyleg y do pa acu cesarskiego, po czym przemoc ci gn li do lo y cesarskiej siostrze ców
zmar ego przed czternastu laty cesarza Anastazego i jednego z nich, Hipacjusza, og osili cesarzem.
Justynian mia  zamiar ucieka , powstrzyma a go jednak postawa jego  ony Teodory. Do dzia ania
przyst pili dwaj najwybitniejsi ludzie z otoczenia cesarskiego. Podczas gdy Narses potajemnie
pertraktowa  z "b kitnymi", by przeci gn  ich na stron  cesarza, co mu si  w ko cu uda o,
Belizariusz z wiernym oddzia em wtargn  do cyrku i korzystaj c z paniki, jaka wówczas
wybuch a, dokona  straszliwej rzczi w ród zgromadzonych tam t umów (zgin o podobno 30 tys.
ludzi) i porwa  uzurpatora, który wkrótce zosta  skazany na  mier . Powstanie Nika st umiono, ale
podobne wydarzenia, cho  w mniejszych rozmiarach, powtarza y si  cz sto w dalszych dziejach
Bizancjum, nie zawsze ko cz c si  pomy lnie dla cesarza.
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Powstanie Nika mia o charakter ogólnego wyst pienia przeciw w adzy pa stwo wej. Inne wielkie
rozruchy miejskie tej epoki spowodowane by y konfliktami religij nymi; wi za y si  zreszt  cz sto
równie  z wyst pieniami przeciw pa stwu.

23. Konflikty religijne. Arianizm i nestorianizm

Ju  czasy Konstantyna Wielkiego i jego bezpo rednich nast pców wype nia y zatargi i walki
religijne; g ównym ich teatrem by a Aleksandria, ale rozszerzy y si  one szybko na inne tereny
Imperium Romanum. By  to spór o bóstwo Chrystusa mi dzy teologiem aleksandryjskim
Ariuszem, który twierdzi ,  e Chrystus nie jest Bogiem, ale emanacj  BogaOjca, a jego
przeciwnikami, w ród których czo owe miejsce zaj  inny aleksandryjczyk Atanazy, pó niejszy
patriarcha Aleksandrii. Nauka Ariusza zosta a pot piona na zwo anym przez Konstantyna
pierwszym soborze w Nicei (325), ale zyska a sobie obro ców w ró nych  rodowiskach, a tak e na
dworze cesarskim. Nast pcy Konstantyna, jak Konstancjusz II, Walens, Justyna  regentka za
Walentyniana II, byli zwolennikami arianizmu, który rozszerzy  si  nadto poza granice imperium,
obejmuj c swymi wp ywami ludy germa skie: Wizygotów, Ostrogotów, Wandalów, Burgundów,
Longobardów i in. (por. I,11).
Cios arianizmowi wewn trz imperium zada  Teodozjusz Wielki, który na drugim soborze
powszechnym w Konstantynopolu w 381 r. przeforsowa  jego pot pienie; decyzja ta otwar a okres
prze ladowa  arianizmu, najpierw na Wschodzie, a po rozszerzeniu w adzy Teodozjusza na
Zachód  równie  na tamtych terenach. W V w., po najazdach germa skich, arianizm w ród
obywateli rzymskich zacz  zanika , prawdopodobnie równie  dlatego,  e by  religi  naje ców;
od tego czasu szeregi jego wyznawców ograniczy y si  do Germanów. Znacznie gro niejsze
konflikty na tle religijnym wybuch y w V w., os abiaj c cesarstwo w okresie najwi kszego
nat enia w drówek ludów. U ich genczy le  spór mi dzy szko ami teologicznofilozoficznymi
Antiochii i Aleksandrii, z których pierwsza reprczentowa a tendencj  do pogodzenia dogmatów
chrze cija skich z rozumem, druga za  przesi kni ta by a mistycyzmem. Reprczentant pierwszej ze
szkó , Nestoriusz, patriarcha Konstantynopola od 428 r., g osi  nauk  o dwóch oddzielnych
naturach w osobie Chrystusa, wyst puj c zw aszcza przeciw przesadnemu kultowijego matki
Marii, odmawiaj c jej tytu u Bogarodzicy  Matki Boga; Maria by a  twierdzi  Nestoriusz  tylko
matk  cz owieka  Jczusa, w którego wcieli  si  Bóg.
Pogl dy Nestoriusza spotka y si  z gwa town opozycj w Konstantynopolu, gdzie kwit  kult
Bogarodzicy i sfanatyzowani mnisi podniecali t umy do ekscesów przeciw patriarsze, a tak e w
Egipcie i w azjatyckich prowincjach, gdzie kult Marii wrós  gt boko w wierzenia ludowe, splataj c
si  z pozosta ciami poga skich kultów Wielkiej Macierzy  Kybele, Artemidy efeskiej, Izydy: Na
czele opozycji antynestoria skiej stan a szko a aleksandryjska z patriarch  Cyrylem na czele.
Cesarz Teodozjusz II zwo  w 431 r. sobór do Efczu, na którym zwyci o stanowisko Cyryla, a
nauka Nestoriusza zosta a pot piona. Po pewnym wahaniu cesarz popar  stanowisko Cyryla;
nestorianizm, utrzymuj cy si  jaki  czas w pewnych  rodowiskach intelektualnych (szko a w
Edessie) zosta  na terenie cesarstwa wyt piony, a jego zwolennicy znale li schronienie we wrogiej
Rzymianom Persji; stamt d prowadzili szerok  akcj  misyjn , zyskuj c wielu zwolenników dla
chrze cija stwa w Indiach, Azji  rodkowej, nawet w Chinach (por. II, 60).

24. Konflikty religijne. Monofizytyzm i monoteletyzm
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Zwyci ska szko a aleksandryjska, akcentuj ca jedno  natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie
(monofityzm) spotka a si  jednak z now  opozycj , reprczentowan  zarówno przez kler (zw aszcza
zakonny) Konstantynopola,jak i papiestwo rzymskie. Opozycja ta, wyra ana przez patriareh
bizantyjskiego Flawiana i papie a rzymskiego Leona I, g osi a istnienie w Chrystusie dwu
nieprzemieszanych natur  boskiej i ludzkiej tworz cych jednak e jedn  osobowo : to ostatnie
zastrze enie odcina o Flawiana i Leona od nestorianizmu, a dopuszcza o kult Marii Bogarodzicy.
Monofizyci jednak, na czele z Eutychesem i patriarch  Dioskurem, odnie li zwyci stwo na nowym
soborze w Efczie w 449 r., gdzie w toku burzliwych obrad przeciwnicy ich zostali poturbowani, w
tym Flawian  miertelnie.
Nowy cesarz Marcjan (od 450), któremu zale o na poparciu Rzymu (nie by  bowiem cz onkiem
panuj cej dotychczas  a w Rzymie i nadal  dynastii teodozja skiej), stan  na stanowisku papie a
Leona i zwo  w 451 r. nowy sobór do Chalcedonu, który zgodnie z wol  cesarza pot pi
monofizytyzm.
Uchwa om chalcedo skim nie podporz dkowa a si  jednak Aleksandria, co wi cej, monofizytyzm
opanowa  Antiochi  i Jerozolim , doprowadzaj c do krwawych walk ze zwolennikami uchwa
chalcedo skich i w adzami pa stwowymi. Przera eni owocami soborowych uchwa  cesarze szukali
kompromisu, narzucaj c obu stronom w asn  formu , maj  za agodzi  spór (Henotikon cesarza
Zenona, 482), któ a zreszt  nie tylko nie poprawi a sytuacji, ale wywo a pierwszy roz am mi dzy
ko cio em wschodnim a zachodnim (tzw. schizma Akacjusza  od imienia patriarchy
konstantynopolita skiego  484).  mier  Zenona w 491 r. wynios a na tron Anastazego, zwolennika
monofizytyzmu, który z kolei musia  broni  si  przed wrog  monofizytom ludno ci
Konstantynopola. Dopiero za yciel dynastii macedo skiej  cesarz Justyn I przywróci  w 517 r.
wa no  uchwa  chalcedo skich i ponownie nawi za  stosunki z papiestwem.
W tych wszystkich konfliktach wyra nie uwydatni a si  rola cesarzy, którzy, pocz wszy od
Konstantyna Wielkiego, d yli do podporz dkowania sobie organizacji ko cielnej i narzucenia
ko cio owi w asnych pogl dów dogmatycznych. Narz dziem cesarzy byli tutaj biskupi
Konstantynopola, którzy otrzymali prerogatywy patriarchów i rywalizuj c z Antiochi  i
Aleksandri  na soborze 381 r. uzyskali drugie miejsce po biskupach Rzymu, w ko cu za  VI w.
przyj li tytu  "patriarchów ekumenicznych", czyli powszechnych, podwa aj c tym prymat papie y
rzymskich. Cesarze popierali ich ambicje, poniewa atwiej mogli wywiera  nacisk na
znajduj cych si  u ich boku patriarchów, ni  na dalekich papie y, którzy cz sto starali si
usamodzielni .
Cesarz uwa  si  nie tylko za  wieck  g ow  ko cio a, ale nawi zuj c do wywodz cej si  z czasów
Cczara i Oktawiana zasady po czenia z w adz wieck  urz du najwy szego kap ana (pontifex
maximus), chcia  by  równie  najwy szym autorytetem w kwestii prawowierno ci. Sytuacja taka
powodowa a ci e zmiany stosunku pa stwa do zwa nionych stron, zale nie od zmian na tronie
cesarskim.
Interwencje pa stwa wzros y za czasów Justyniana, który  przeszed szy gruntowne studia
teologiczne  pozwala  sobie na drobiazgowe wnikanie w doktryn  g oszon  przez poszczególnych
biskupów. D c do przywrócenia jedno ci cesarstwa, Justynian walczy  równie  ojedno
religijn , przy czym pos ugiwa  si  drastycznymi metodami. W 529 r. zamkn  akademi  plato sk
w Atenach  ostatni bastion hellenizmu poga skiego (wyk adowcy uszli do Persji) i rozpocz
prze ladowania pogan, a nast pnie  ydów i Samarytan. Wreszcie uderzy  na monofizytów, godz c
w sam  ich twierdz , Aleksandri . Jego pe nomocnik, patrycjusz Pawe , rozpocz  tam straszliwy
terror; podobno termy miejskie ogrzewano palonymi monofizytami. Prze ladowania i masowe

czennictwo aleksandryjskich zwolenników Eutychesa i Dioskura nie powstrzyma y jednak
rozprzestrzeniania si  zwyci stwa herczji w Egipcie i Syrii, w której dzia  organizator odr bnej
monofizyckiej organizacji ko cielnej, Jakub Baradaios; od jego imienia syryjskich monofizytów
zacz to nazywa  jakobitami. Prze ladowania wyzyskali Persowie, udzielaj c schronienia
wygna com i licz c na sympati  monofizytów w czasie wypraw przeciw Bizancjum.
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Walka greckorzymskiego cesarstwa z egipskosyryjskim monofizytyzmem utwierdzi ajeszcze
bardziej zarysowuj cy si ju  poprzednio narodowo ciowy charakter tego ruchu. Monofizytyzm
zosta  przej ty jako nadbudowa ideologiczna przez rosn cy w ci gu IVV w. ruch opozycyjny
najbardziej rozwini tych prowincji cesarstwa  Syrii i Egiptu przeciw wyzyskowi ze strony stolicy i
administracji rzymskiej. Hellenizacja Egiptu i Syrii, która by a do  powierzchowna, zacz a teraz
cofa  si  przed ofensyw  miejscowych j zyków, upominaj cych si  o prawo obywatelstwa.
Wykorzystuj c te tendencje, przywódcy monofizytów porzucilij zykgrecki, zwracaj c si  do ludu
bezpo rednio w j zyku syryjskim lub koptyjskim (wywodz cym si  ze staroegipskiego); j zyki te
wprowadzili te  do nabo stwa i literatury. Pozyskano tak e dla monofizytyzmu Armeni , w
której sta  si  on religi  narodow .
Skutki prze ladowa , a tak e gro ba wykorzystania ich przez króla perskiego, sk oni y Justyniana
do porzucenia dotychczasowej linii post powania, zw aszcza  e monofizytom sprzyja a cesarzowa
Teodora. Ale próby pojednania (edykt z 544 r., pot piaj cy tzw. Trzy Artyku y trzech biskupów z
V w. oskar onych przez monofizytów o pogl dy nestoria skie, oraz zatwierdzaj cy go sobór w
Konstantynopolu w 553 r.) wywo y tylko dalsze zadra nienia. Wprawdzie cesarzowi uda o si
zmusi  papie y rzymskich (obecnie znajduj cych si  pod bezpo redni  kontrol  Bizancjum) do
zatwierdzenia swych edykt w i uchwa  soboru, ale za to papie e spotkali si  ze sprzeciwem na

asnym terenie, w Afryce, Akwilei i Mediolanie. Monofizytów edykty Justyniana tak e nie
zjedna y: pozostali oni nadal w opozycji, która godzi a wjedno  pa stwa. Niebezpiecze stwo
takiej sytuacji uwidoczni o si  w czasie najazdów perskich w ko cu VI w. i pocz tku VII w., kiedy
monofizyci Syrii przechodzili masowo na stron  wroga.
W takiej sytuacji patriarcha konstantynopolita ski Sergiusz z poparciem cesarza Herakliusza, a
tak e papie a Honoriusza I, wyst pi  oko o 630 r. z now  formu  pojednawcz , g osz c,  e istniej
w Chrystusie dwie natury, ale tylkojedna boskoludzka wola (monoteletyzm). Wyniki te zosta y
uwie czone pewnym sukcesem, gdy  pozyskano dla nowej doktryny cz  monofizytów, tote
Herakliusz zacz  silnie popiera  tczy Sergiusza. Przeciw nim jednak wyst pi  zaciekle
patriarchajerozolimski Sofroniusz, ajego zwolennikom uda o si  pozyska  tak e nowego papie a
Marcina I. Nast pcy Herakliusza lawirowali stale mi dzy skrajno ciami, tworz c nieudane foimu y
kompromisowe b  prze laduj c jedn  lub drug  stron .
Tymczasem jednak monofizycka Syria i Egipt wpad y bezpowrotnie w r ce Arabów. Chc c
ratowa  pokój wewn trzny, gdy rachuby na pozyskanie monofizytów zawiod y, a samo istnienie
cesarstwa by o zagro one, cesarz Konstantyn IV Pogonatos lBrodaty) przechyli  si  na stron
dyoteletów (zwolenników dwu woli w Chrystusie) i na soborze w Konstantynopolu w 680 r.
wspólnie z papie em Agatonem doprowadzi  do pot pienia monoteletyzmu. Wykl ci zostali
po miertnie zarówno Sergiusz, jak Honoriusz  fakt ukazuj cy, jak dalekie by o ówczesne papiestwo
od "nieomylno ci" w sprawach dogmatycznych.

25. Polityka bizantyjska na zachodzie

Dzieje zewn trzne Bizancjum w VVIII w.  to nieustanna walka ocala ej cz stki dawnego
Imperium Romanum, najpierw o odzyskanie utraconych terenów i przywrócenie dawnej
wietno ci, potem za  o sam  egzystencj .

Wojny Justyniana na zachodzie (por. I,18) przywróci y cesarstwu Itali , Afryk , wyspy
ródziemnomorskie i cz  Hiszpanii (Betyk ). Mia o to by  wst pem do pe nej rewindykacji

utraconych prowincji rzymskich, w rzeczywisto ci jednak te zdobycze okaza y si  krótkotrwa e. Z
jednej strony wojny Justyniana, prowadzone przeze  z konstantynopolita skiego pa acu, w ród
chwiejnych decyzji, podejmowanych cz sto pod wp ywem intryg dworskich, w których celowa a
cesarzowa Teodora, kosztowa y o wiele wi cej wysi ku i przynios y o wiele wi ksze straty i

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


zniszczenia, ni  to wyp ywa o z obiektywnych warunków. Z drugiej strony po  mierci
"Bezsennego" uderzyli na Bizancjum nowi barbarzy cy  S owianie i Awarowie, a s absi nast pcy
Justyniana nie mogli im si  skutecznie przeciwstawi  wobec militarnego i finansowego
wyczerpania imperium. W tych warunkach Longobardowie, którzy w 568 r. napadli na kolebk
cesarstwa  Itali , nie spotkali si  z powa niejszym oporem (por. I,19). W rezultacie
przeci gaj cych si  walk, dzi ki reorganizacji administracji (w adz  cywiln  i wojskow  w Italii
po czono w r ku egzarchy rczyduj cego w Rawennie) uratowane zostafy po udniowe kra ce
pó wyspu: Apulia i Kalabria, Rzym i Lacjum, Kampania z Neapolem, Rawenna i kilka pobliskich
miast, tzw. Pentapolis, wraz z drog cz  je z Rzymem, wreszcie wybrze e Ligurii z Genu .
Rozbicie tczytorialne tych posiad ci utrudnia o ich obron  (por. I,35), a samodzielno , jak
posiadali na poszczególnych terenach dowódcy wojskowi (nosz cy tytu  duksów), sprzyjafa
przekszta caniu si  ich w na wpó  niczale nych ksi t. Podobnie wygl da a sytuacja Rzymu, gdzie
autorytet papie a przewy sza  powag  bizantyjskich urz dników. Ju  papie  Grzegorz Wielki
zawar  w 593 r. rozejm z Longobardami nie czekaj c na decyzj  cesarza Maurycego.
Katastrofalna sytuacja na wschodzie cesarstwa na pocz tku VII w. jeszcze raz zrodzi a my l o
przeniesieniu punktu ci ko ci Imperium Rzymskiego na zachód. Cesarz Herakliusz, syn egzarchy
afryka skiego, rczyduj cego w Kartaginie, powzi  w 618 r., w chwili zagro enia Konstantynopola
przez Awarów i Persów, plan przeniesienia tam o rodka pa stwa. By  mo e by o w tym planie nie
tylko uleganie panice, ale ch  powrotu z greckiego Konstantynopola na  aci ski Zachód, ch
ratowania rzymskiego eharakteru imperium przed dominuj cymi ju  greckimi wp ywami. Plan
Herakliusza nie doszed  do skutku, podj   gojednak powtórniejego wnuk Konstans II. W 653 r.
podporz dkowa  on sobie Rzym, a papie a Marcina I, który niezale nie od d  do
samodzielno ci politycznej zwalcza  popierany przez cesarza monoteletyzm, pozbawi  funkcji i
uwi zi .
W 10 lat pó niej Konstans, planuj c wojn  z Longobardami, wyl dowa  w Italii ze znacznymi
si ami. Dozna  jednak dotkliwej pora ki pod Benewentem; przyj cie katolicyzmu przez
Longobardów os abi o niech  do nich ze strony ludno ci Italii, która za to niech tnie patrzy a na
"heretyckiego" cesarza i jego obce wojska. Po krótkim pobycie w Rzymie, nie mog c si
zdecydowa  na za enie rczydencji w mie cie ustawicznie nara onym na ataki, Konstans
przeniós  si  do Syrakuz, gdzie w 668 r. pad  ofiar  zamachu. Jego nast pca Konstantyn IV zaj ty
obron  Konstantynopola przed Arabami nie podj  ju  planów ojca. W 680 r. zawar  on ofcjalny
pokój z Longobardami, a wkrótce pojedna  si  z papiestwem.
Mimo i  13 spo ród papie y tego okresu  to Grecy lub Syryjczycy, i mimo i  w  lad za grecyzacj
Cesarstwa Rzymskiego sz a wyra nie w VIIVIII w. grecyzacja Rzymu, cesarze coraz bardziej
tracili wp yw na losy swych posiad ci w Italii. Jeszcze cesarz Leon III usi owa  przywróci  swoj

adz  na Zachodzie, z ama  opór papie a Grzegorza II i w 728 r. obsadzi  Rzym, ale jego edykty
obrazoburcze (por. I, 30), przyj te tam z powszechnym oburzeniem, przyczyni y si  ostatecznie do
utraty autorytetu Bizancjum w Italii. Papie e, popieraj cy kult obrazów, wchodzi w kontakt z coraz
pot niejszym pa stwem Franków i przyjego pomocy ca kowicie uniczale nili si  od sro cego si

nie przeciw zwolennikom kultu obrazów cesarstwa.
W 751 r. król Longobardów Aistulf opanowa  Rawenn  i inne posiad ci bizantyjskie w
rodkowej Italii; dzi ki interwencji sojusznika papiestwa  króla Franków Pepina (75168) Aistulf

musia  zrczygnowa  wprawdzie z planów zdobycia Rzymu i zrzec si  ostatnich zdobyczy, Pepin
przekaza  je jednak papiestwu, a nie administracji cesarskiej (por. I, 60). Zdaniem niektórych
uczonych nie równa o si  to formalnemu obaleniu w adzy cesarza w Italii; papie  mia  w teorii
przej  tylko w jego imieniu rz dy poprzednio sprawowane przez egzarch . Bizancjum nie uzna o
oczywi cie tej dwuznacznej sytuacji, która znalaz a formalne rozwi zanie w 800 r., kiedy Rzym i
Italia uzyska y w asnego cesarza w osobie Karola Wielkiego. Przy Bizancjum pozosta y tylko
posiad ci w po udniowej Italii oraz wyspy (Sycylia, Sardynia i Korsyka).
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26. Wojny ze S owianami, Awarami i Bu garami

O ile utrzymanie posiad ci na zachodzie by o dla cesarstwa kwesti  presti u, zachowania tradycji
rzymskich oraz niewygas ych pretensji do utraconych prowincji, o tyle we wschodniej cz ci
europejskich posiad ci, na Pó wyspie Ba ka skim, straty ponoszone w VIVII w. mia y du o
powa niejsze znaczenie i godzi y w samo istnienie pa stwa i jego stolicy. Od po owy VI w.
cesarstwo musia o tam stawi  czo a naporowi S owian, którzy w  lad za Germanami szukali
nowych siedzib w granicach cywilizowanego  wiata  ródziemnomorskiego. Turecki lud Awarów
(por. I,19, 68) odegra  przy tym rol  organizatora uderze  na Bizancjum,  cz c sw  konnic  z
pieszymi oddzia ami S owian. Zdobycie Simirium w 582 r. prze ama o granic  Dunaju. Przez
pewien czas cesarz Maurycy odpiera  najazdy i zadawa  kl ski Awarom i S owianom. D ugotrwa e
wojny wyczerpa y jednak ludno , która coraz g niej wyra a swe niezadowolenie. Bunt armii w
602 r. przyniós  katastrof . Zbuntowani  nierze pod wodz  centuriona Fokasa pomaszerowali na
stolic , gdzie na wie  o tym plebs miejski dokona  przewrotu. Fokas zosta  og oszony cesarzem, a
Maurycy z ca  rodzin  zg adzony. Uzurpator nie potrafl  ani utrzyma adu w pa stwie, gdzie
rozwin y si  zaciek e walki wewn trzne, ani broni  granic. S owianie i Awarowie rozpu cili swe
zagony po ca ej Ilirii, Mczji, Tracji, Macedonii i Grecji, a jednocze nie pod Konstantynopolem
stan li Persowie.
Obalenie Fokasa niewiele poprawi o sytuacj . Nowy cesarz Herakliusz skupi  wszystkie si y do
walki z Persj , pozostawiaj c swemu losowi ba ka skie prowincje pa stwa bizantyjskiego. Skutki
nie da y na siebie d ugo czeka . W ci gu pierwszej po owy VII w. w r ku S owian znalaz y si
wszystkie posiad ci cesarstwa na Pó wyspie Ba ka skim poza nielicznymi twierdzami i miastami
obronnymi, g ównie na wybrze ach (por. I, 69). S owianie osiedlali si  na tych terenach, docieraj c
daleko w g b Grecji  nawet na Peloponcz) i do Azji Mniejszej. W latach 619 i 626 Awarowie i

owianie oblegali Konstantynopol. Piraei s owia scy grasowali po Morzu Egejskim. Tylko
polityczne rozbicie S owian oraz ich powstanie przeciw Awarom, zako czone za amaniem pot gi
koczowników, uratowa o resztki europejskich posiad ci cesarstwa.
Nowa gro ba pojawi a si  w drugiej po owie VII w., kiedy po udniowowschodnie plemiona

owia skie w Mczji dosta y si  pod w adz  nowych koczowników, Bu garów, którzy
zorganizowali tam swe pa stwo (por. I, 72). I znowu cesarstwo znalaz o si  w obliczu wielkiego
niebezpiecze stwa. Kiedy od pó nocy nacierali Bu garzy, a od wschodu i po udnia atakowali
cesarstwo Arabowie, w samyzn kraju trwa y walki wewn trzne, spowodowane rz dami okrutnego
syna Konstantyna IV  Justyniana II. Cesarz ten, odniós szy sukcesy w walce ze S owianami
macedo skimi, przesiedli  znaczn  ich liczb  do Azji Mniejszej, by u  ich do walk z Arabami.
Poniós szy jednak kl sk  w tych walkach, przypisa  j  zdradzie S owian i wymordowa
kilkadziesi t tysi cy  wie ych osadników. Ucisk podatkowy i ekscesy Justyniana wywo y w 695
r. powstanie plebsu Konstantynopola. Og oszony cesarzem Leoncjusz skaza  zdetronizowanego
Justyniana na obci cie nosa (st d jego przydomek  Rhinothmetos, tj. Obci tonosy) i zes  na
Krym. Leoncjusz nie utrzyma  si  na tronie  musia  ust pi  na rzecz nast pnego pretendenta,
Tyberiusza III Apsimarosa.
Tymczasem Justynian uzyska  poparcie chana Bu garów Terwela i przy jego pomocy w 705 r.
opanowa  stolic . Wkrótce jednak Justynian II popad  w zatarg ze swymi bu garskimi protektorami
i w walce z nimi poniós  w 708 r. kl sk  pod Anchialos. Nast pi  nowy okres walk wewn trznych,
zako czony detronizacj  i straceniem Justyniana w 711 r., a po dalszych kilkuletnich walkach o
tron cesarzem zosta  Leon III.
W czasie obl enia Konstantynopola przez Arabów w 717 r. chan Terwel zachowa  neutralno ,
nie wykorzystuj c sytuacji do zadania decyduj cego ciosu. Od tej pory szala zwyci stwa zacz a
si  przechyla  na stron  Bizancjum, a w roku 762 cesarz Konstantyn V Kopronimos zada  pod
Anchialos druzgoc  kl sk  chanowi Winechowi; kilka tysi cy je ców bu garskich  ci to
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pokazowo w Konstantynopolu. Tylko  mier  cesarza (775) i nowe zamieszki w Bizancjum,
zwi zane z ruchem obrazoburczym, przerwa y akcj  podboju Bu garii.

27.Wojny z Persj

Ci kie do wiadczenia przynios y pa stwu wschodniorzymskiemu wojny z Persj  (por. I, 41),
toczone od III w. na granicy Syrii i Mczopotamii oraz w górzystym królestwie Armenii, która
stanowi a pa stwo buforowe  przedmiot gier dyplomatycznych i akcji wojskowych obydwu
pa stw. Persowie d yli do zdobycia wybrze y Morza  ródziemnego i Czarnego; uda o si  im
odnie  chwilowy sukces za czasów Justyniana I, zdobywaj c Antiochi  w 540 r., ale niebawem
zostali wyparci na dawne pozycje. Po  mierci Justyniana wznowiono wojn  w Armenii, która od
387 r. by a podzielona mi dzy obydwa mocarstwa i straci a niepodleg . Na tym odcinku cesarz
Maurycy zada  Persom kl sk  i zmusi  ich w 591 r. do zawarcia pokoju, oddaj cego Rzymianom
wi kszo  Armenii perskiej.
Król Persów Chosroes II, któremu Maurycy pomóg  odzyska  tron, zachowa  pokój przez ca y czas
panowania tego cesarza. Po uzurpacji Fokasa jednak, widz c krytyczn  sytuacj  Bizancjum,
wkroczy  w granice rzymskie (606) pod pretekstem zemsty za zamordowanie Maurycego. Persowie
opanowali szybko Armeni , Kapadocj  i Pont, a w 610 r. stan li pod Konstantynopolem, który po
obaleniu Fokasa znalaz  si  w r kach przyby ego z odsiecz  z Afryki Herakliusza, za yciela
nowej dynastii. Jednocze nie inna armia perska opanowa a Syri , zdobywaj c kolejno Antiochi
(611) i Jerozolim  (614), a wreszcie uderzy a na Egipt i zaj a Aleksandri  (616), korzystaj c z
bierno ci, a nawet poparcia ludno ci monofizyckiej.
Cesarstwo zdoby o si  jednak w tej krytycznej chwili na decyduj cy wysi ek. Wzywaj c do
pomszczenia ha by, jak  by  dla chrze cijan fakt wywiczienia z Jerozolimy przez Persów relikwii
drzewa krzy a Chrystusowego, patriarcha Sergiusz rzuci  has o wojny za wiar , a cesarz Herakliusz

 na jego r ce w Hagia Sophia uroczyst  przysi ,  e nie porzuci swego ludu, to znaczy  e
zrczygnuje z planów przeniesienia stolicy na Zachód. W 622 r. Herakliusz, porzucaj c defensywn
taktyk , wtargn  przez Armeni  do wn trza pa stwa perskiego, docieraj c a  do Tebrizu. Mimo
jednoczesnej walki z Persami, Awarami i S owianami, uda o si  cesarstwu przetrwa  kryzys.
Wewn trzne rozruchy w Persji i obalenie Chosroesa II w 628 r. przynios y rozstrzygni cie:
nast pca jego Kawad II zawar  pokój, w którego wyniku zrzek  si  Egiptu, Syrii i Armenii, a tak e
relikwii, które w triumfie zwróci  Herakliusz Jerozolimie.

28. Obrona cesarstwa przed Arabami

Triumf Herakliusza by  jednak krótkotrwa y. Na miejsce wyczerpanego i rozrywanego konfliktami
wewn trznymi pa stwa perskiego wkroczy  nowy, o wiele gro niejszy przeciwnik: Arabowie (por.
I, 44). Pierwsze ich wyprawy na Syri  mia y charakter rabunkowy, ale niczwykle s aby opór, jaki
napotkali, sk oni  kalifa Omara do podj cia my li o podboju. Monof izyci syryjscy witali Arabów z
rado ci , g osz c,  e ch tnie zamieni  na ich rz dy "tyrani  i zniewagi, jakich dotychczas
doznawali".
W 634 r. Arabowie zadali w okolicach Jerozolimy kl sk  wojskom cesarskim, a w rok pó niej
zdobyli Damaszek. Herakliusz wystawi  siln  armi , która jednak zosta a rozbita nad rzek  Jarmuk
w 636 r. Syria zosta a opanowana przez Arabów. Broni y si  jeszcze Jerozolima i Antiochia, ale w
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638 r. musia y skapitulowa . Wkrótce Arabowie wdarli si  do Egiptu i opanowali go bez
wi kszych trudno ci. Spory o tron po  mierci Herakliusza przyczyni y si  do os abienia obrony. W
642 r. pad a Aleksandria. Cesarstwo zosta o pozbawione swych najbogatszych prowincji, w tym
Egiptu
 spichlerza stolicy. Wkrótce opanowana zosta a Cyrenajka i Trypolitania (do 647). Tolerancja
religijna g oszona przez Arabów zjednywa a im sympati , a na one przez nich podatki by y
znacznie ni sze od bizantyjskich. W tych warunkach próba pozyskania monofizytów przez
wkroczenie na zawik ane  cie ki monoteletyzmu nie tylko si  nie powiod a, ale wywo a
dodatkowe komplikacje rozbijaj cejedno  cesarstwa.
Wewn trzne konflikty arabskie os abi y na pewien czas ekspansj  islamu, ale wkrótce
niebezpiecze stwo pojawi o si  ponownie i to od strony, gdzie cesarstwu dotychczas nic nie
grozi o; arabski namiestnik Syrii, Moawija, od 660 r. kalifz siedzib  w Damaszku, zorganizowa
flot  arabsk , która zacz a napada  na porty i wybrze a bizantyjskie. Zdobyty w 649 r. Cypr sta
si  morsk  baz  arabsk . Od 673 r. Moawija podj  plan zdobycia Konstantynopola, wysadzaj c
desanty na brzegach morza Marmara i blokuj c przy pomocy floty dost p do stolicy cesarstwa.
Cesarz Konstantyn IV Pogonatos dzielnie broni  miasta przez cztery lata, ku podziwowi ca ego
wiata chrze cija skiego. Dopomóg  mu dokonany wówczas wynalazek "ognia greckiego",

mieszaniny zapalaj cej, miotanej przez Greków na statki arabskie. Flota arabska zosta a zniszczona
i Moawija musia  zawrze  pokój z cesarzem. Jednocze nie z obl eniem Konstantynopola uda o si
Arabom przenikn  do pó nocnozachodniej Afryki, gdzie w 670 r. za yli w asn  twierdz
Kairuan. Sojusz cesarstwa z Berberami i tu powstrzymywa  ich post py, ale na krótko tylko. Czasy
Justyniana II Rhinothmetosa przynios y os abienie wewn trzne Bizancjum: kalifowie Abd al Malik
i Welit I podj li nowe akcje. Opanowana zosta a ostatecznie bizantyjska Afryka (w 698 r. upad a
Kartagina), a w Azji Mniejszej jedna po drugiej pada y twierdze broni ce granicy. Wreszcie
Konstantynopol, w którym w zawrotnym tempie zmienia y si  rz dy i cesarze, ponownie sta  si
celem ich ataku. Arabowie wyl dowali w 717 r. w Tracji, a ich flota zamkn a dost p do miasta.
Szcz ciem dla Bizancjum, jeden z pretendentów, Leon III (Izauryjczyk), opanowa  sytuacj  i
podj  dzieln  obron  stolicy, wytrzymuj c roczn  blokad  i odpieraj c w ko cu Arabów  znowu
dzi ki wy szo ci teehnicznej floty bizantyjskiej, która z pomoc  siphonophorówstatków
miotaj cych "ogie  grecki"  zniszczy a flot  naje ców. Nowy najazd arabski w 727 r. zosta
zatrzymany pod Nice , a w 740 r. Leon III odniós  pierwsze wielkie zwyci stwo l dowe nad
Arabami, pod Akroinon. Granica cesarstwa i kalifatu ustali a si  odt d na górach Taurus.
Dzi ki zwyci stwom Leona III, jego reformom, a tak e dzi ki zaznaczaj cym si  ju  wewn trznym
konfliktom w  onie islamu, które mia y rozbi  jedno  kalifatu, Bizancjum zosta o ocalone. Trudny
okres zamieszek wewn trznych w IX w. przyniós  wprawdzie jeszcze dotkliwe straty na rzecz
Arabów (Sardynia oko o 72025, Baleary
 798, Kreta  82627, Sycylia  827902), ale wypadki te nie zagra y ju  istnieniu cesarstwa, które
utrzymywa o z powodzeniem granice Taurusu, a w wieku X mia o przej  do kontrofensywy.

29. Polityka spo eczna dynastii izauryjskiej

nie reformy Leona III, utwierdzaj ce zreszt  tylko zmiany zasz e w wieku VII, uwa a si  za
okres prze omowy w dziejach Cesarstwa Wschodniorzymskiego; na miejsce rozk adaj cej si
organizacji pa stwowej pó norzymskiej, w zasadniczych formach datuj cej si  z czasów
Dioklecjana, wesz a na wskro  feudalna organizacja  redniowiecznego Cesarstwa Bizantyjskiego.
Dzi ki tym zmianom, dostosowuj cym organizacj  pa stwow  do przemian w strukturze
gospodarczej i spo ecznej, cesarstwo okrzep o i sta o si  zdolne do nowego rozkwitu
gospodarczego i kulturalnego w IX w. , a nawet do nowej ekspansji politycznej umo liwiaj cej
rewindykacj  wielu utraconych poprzednio terytoriów.
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U podstaw tych reform sta y przede wszystkim potrzeby militarne. Pod ich naciskiem ju
poprzednio w wielu wypadkach rczygnowano z tradycyjnego oddzielenia w prowincjach w adzy
cywilnej od dowództwa wojskowego: tak na przyk ad przedstawia a si  sprawa w utworzonych
przez Maurycego egzarchatach  rawe skim i kartagi skim. Jeszcze bardziej wzros o znaczenie
czynników wojskowych w okresie zagro enia arabskiego w VII w.  wtedy to na ró nych terenach
bizantyjskich, cz sto stanowi cych eksklawy i oderwanych od zwartego terytorium pa stwowego,
ca a w adza przesz a w r ce dowódców oddzia ów wojskowych ( ac. numeri, grec. themata), st d
te  i takie okr gi administracyjnowojskowe zacz to nazywa  temami (themata), a ich naczelników
strategami. System ten rozszerzy  Leon III na ca e pa stwo, zast puj c sieci  niewielkich tem
dawne prowincje.
Strategowie sprawowali na terenie tem (w IX w. by o ich 35) pe ni  w adzy, co by o oznak
post puj cej feudalnej decentralizacji. Tylko s downictwo i sprawy podatkowe nadal mia y
bezpo rednie powi zania z administracj  centraln . Wyrazem feudalizacji cesarstwa by o te
wyposa enie urz dników w posiad ci ziemskie, stanowi ce wynagrodzenie za ich funkcje.
Podobnie  nierze otrzymywali w dziedziczne w adanie posiad ci w znacznym stopniu
zwolnione z ci arów na rzecz pa stwa  mieli oni tylko obowi zek s by wojskowej; wi ksze
posiad ci otrzymywali na podobnych warunkach konni rycerze (kataphraktoi), którzy w walkach
z Arabami uzyskiwali coraz wi ksze znaczenie. Rozwój na wielk  skal  typowo feudalnej

asno ci podzielonej wskazywa  na ten sam kierunek rozwoju, co w Europie Zachodniej.
Zmiany te znalaz y utwierdzenie w nowej kodyfikacji z czasów Leona III i jego nast pców,
znacznie modyfkuj cej dawne ustawodawstwo rzymskie (tak e i Kodeks Justyniana ).
Najwa niejszym z tych zbiorówjest wybór ustawodawstwa cywilnego i karnego, tzw. Ekloge z 726
r. Wida  w nim zwyci stwo feudalizmu: wyra ne zró nicowanie w wymiarze kar zale nych od
sytuacji spo ecznej delikwenta, frazeologia chrze cija ska w po czeniu z wprowadzeniem
barbarzy skich i okrutnych kar fizycznych (o lepienie, obci cie r ki, nosa itp.). Barbaryzacja
widoczna jest równie  w innych, specjalnych zbiorach praw, jak prawo  eglarskie (nomos
nautikos), a zw aszcza prawo rolnicze (nomos georgikos), stanowi cych wynik kodyfikacji
zwyczajów, daleko odbiegaj cych od klasycznych rzymskich regu  prawniczych. Na powstanie
nomos georgikos wywar y wp yw zwyczaje S owian osiad ych w znacznej masie na ziemiach
cesarstwa. Umocni y one organizacj amorz dnej gminy wiejskiej (metrokomii), reguluj c
zarówno system uprawy,jak stosunki mi dzys siedzkie, a wreszcie u ytkowanie gminnych
pastwisk i lasów. Metrokomia by a równie  odpowiedzialna za p acenie podatków i wype nianie
powinno ci wobec pa stwa.
Uposa enie wojska ziemi  zredukowa o powa nie koszt utrzymania armii i pozwoli o Leonowi III
znacznie zmniejszy  ci ar podatków, p aconych przez ch opów. Poprawa po enia warstwy,
stanowi cej fundament pa stwowo ci, a zw aszcza armii bizantyjskiej, przyczyni a si
niew tpliwie do umocnienia cesarstwa i za amania si  wszystkich zewn trznych najazdów.
Jednak e reformy Leona III poci gn y za sob  konsekwencje spo eczne i religijne w postaci tzw.
obrazoburstwa.

30. Obrazoburstwo

Wielkie straty terytorialne wieku VII zachwia y pot  wielu rodów arystokratycznych, które
zast pili ludzie cz sto niskiego pochodzenia, g ównie oficerowie, osi gaj cy przy boku

nierskich cesarzy najwy sze godno ci. Nienaruszone jednak pozosta y niczmierzone latyfundia
ko cielne, zw aszcza bogate posiad ci klasztorów, karmi ce przesz o stutysi czn  armi
mnichów. Przesi kni te zapa em religijnym wojsko, codziennie  cieraj ce si  z wrogami krzy a,
niech tnie patrzy o na op ywaj ce w dostatki bogate klasztory i p dz cych leniwe  ycie mnichów.
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Jednocze nie pod wp ywem ideologicznym islamu, odrzucaj cego jako ba wochwalstwo wszelkie
plastyczne wyobra enia Boga, zacz a si  szerzy  w cesarstwie reakcja przeciw nadmiernie
rozbudowanemu kultowi obrazów Chrystusa, Marii i  wi tych, przybieraj cemu niekiedy fozmy,

ce kontynuacj  kultów poga skich. Kult ten uprawiali szczególnie mnisi. Tote  walka przeciw
mnichom znalaz a swój wyraz ideowy w walce z kultem obrazów, przybieraj c od roku 726
(pierwszy edykt Leona III przeciw kultowi obrazów) coraz ostrzejsze formy. Cesarz znalaz
poparcie wojska, o wieconych warstw ludno ci  wieckiej i  wieckiego kleru oraz ch opów Azji
Mniejszej, natomiast mnisi opierali si  na plebsie Konstantynopola i ch opach prowincji
europejskich. Po ich stronie stan  jednak tak e Syryjczyk Jan z Damaszku, czo owy teolog
bizantyjski tego okresu. Czciciele obrazów korzystali te  z poparcia papiestwa, które od razu
odrzuci o "edykt obrazoburczy" Leona III. Temat sporu i argumentacja teologicznofilozoficzna obu
stron  wiadcz  o ogromnym obni eniu poziomu intelektualnego chrze cija stwa od czasów sporów
chrystologicznych poprzednich stuleci.
Walki "obrazoburców" (ikonoklastów) i czcicieli obrazów (ikonodulów) przybra y szczególnie
ostre formy za panowania syna Leona III, Konstantyna V Kopronima, po st umieniu nieudanego
buntu ikonodulów, którzy przeci gn li na sw  stron  patriarch  Konstantynopola. Zwo any w 754
r. synod w Hierion nakaza  usuni cie z ko cio ów wszelkich obrazów, zabraniaj c na przysz
ich wykonywania i przechowywania. Rozpocz o si  systematyczne niszczenie ca ego wyposa enia
ko cio ów, któreniew tpliwie pod wp ywem sztuki arabskiej  zast powano ornamentyk  ro linn
lub zwierz . Przy tej okazji zniszczono wiele arcydzie  sztuki antycznej i wczesnobizantyjskiej:
wyrywano ze  cian mozaiki, palono ilustrowane ksi gi. Zlikwidowano setki klasztorów, ich ziemie
rozdzielono mi dzy oficerów i  nierzy, a budynki zamieniono na arsena y lub koszary;
kilkadziesi t tysi cy mnichów wygnano, cz  ich zmuszono do zawarcia ma stw, m.in. z
by ymi nierz dnicami. Ale te represje wywo y w pa stwie stan ci ego zamieszania i walki
wewn trznej,  ci gn y na dynasti  nienawi , przynios y te  utrat  Rzymu i Rawenny.
Po  mierci Konstantyna V (775) ruch obrazoburczy os ab , a cesarzowa Irena, regentka od 780 r.,
doprowadzi a w 787 r. do soboru w Nicei, przywracaj cego w porozumieniu z papiestwem kult
obrazów. Nie zako czy o tojednak sporu: przeciwnie, rozszerzy  si  on na Zachód, gdzie Karol
Wielki w 794 r. na synodzie we Frankfurcie przeprowadzi  odrzucenie uchwa  nicejskich i w tzw.
Libri Carolini odniós  si  negatywnie do kultu obrazów. W samym Bizancjum cesarz Leon V
Arme czyk przywróci  w 815 r. uchwa y synodu z Hierion i wznowi  kampani  obrazoburcz .
Ale liczba zwolenników obrazoburstwa zmniejsza a si , a kult obrazów zacz czye wszystkich
niczadowolonych z nowych kl sk cesarstwa na zewn trz (nowa ekspansja bu garska za panowania
chana Kruma na pocz tku IXw., utrata wi kszo ci Italii, a niebawem i Sycylii, powstanie
zachodniego cesarstwa karoli skiego) i z pogorszenia sytuacji wewn trz pa stwa. Nowa klasa

cicieli ziemskich, wywodz ca si  z dowódców wojskowych, tzw. dynatoi, stara a si  coraz
bardziej rozbudowywa  swe posiad ci, ujarzmiaj c wolnych ch opów, a nawet osadników
wojskowych. Rosn cy ucisk z ich strony, a tak e ze strony pa stwa, wywo  seri  powsta
ch opskich, wyst puj cych cz sto pod has em przywrócenia kultu obrazów. Najwi ksze z tych
powsta  wybuch o w 821 r. w Azji Mniejszej, kieruj c si  przeciw tamtejszym nowym feudalnym
latyfundystom. Na jego czele stan  S owianin z pochodzenia, Tomasz z Gaziury, który opanowa
wi kszo  prowincji ma oazjatyckich oraz, przy poparciu S owian, prowincje ba ka skie. Jednak
za amanie si  ataku Tomasza na Konstantynopol i wyst pienie przeciw niemu chana bu garskiego
Omortaga przypiecz towa o (823) jego kl sk , a po st umieniu powstania rozpocz y si  w
stosunku do ch opów okrutne represje.
Tak wi c reformy spo eczne dynastii izauryjskiej, które przynios y na pewien czas popraw
po enia ch opów, wkrótce za ama y si . Feudalizm rozwija  si  nadal, znajduj c wyraz w
formowaniu si  nowych zwartych latyfundiów, obejmuj cych nierzadko tereny równe prowincjom
(posiad ci Phokasów, Sklerosów, Malejnosów, Komnenów w XXI w.). Liczne edykty cesarskie,
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zakazuj ce obracania w podda stwo wolnych ch opów, nie zahamowa y trwale tego procesu, który
w przysz ci mia  si  sta jedn  z przyczyn upadku wielowiekowego cesarstwa.
Cesarstwo bizantyjskie, od VIII w. ju  caikowicie greckie i feudalne, zachowa o jednak specyfczn
cech , odziedziczon  po staro ytnym Rzymie: brak ostrych przedzia ów stanowych i kastowo ci.
Mimo ca ego ogromnego zró nicowania spo ecznego, ludzie pochodz cy nawet z najni szych
warstw spo ecznych mogli dzi ki wykazanym zdolno ciom osi gn , czy to poprzez karier
wojskow , czy ko cieln  nawet najwy sze godno ci. Nie brak o ch opów na tronie patriarszym,
zdarza o si ,  e przywdziewali nawet purpur  cesarsk ; wielu prostych  nierzy zdobywa o
wysokie stanowiska i maj tek. Ró ni o to bardzo feudalizm bizantyjski (a tak e arabski) od
feudalizmu zachodniego, którego formy byly znacznie sztywniejsze i przegrody stanowe
trudniejsze do przebycia.
Przewroty VIII w. stworzy y now  klas  feudalnych latyfundystów. Gdy umocni a si  ona przy

adzy, ideologia obrazoburcza, stanowi ca dot djej sztandar, przesta a by  potrzebna, przeciwnie,
przeszkadza a stabilizacji stosunków. Tote  nowa próba zerwania z ni  za regencji cesarzowej
Teodory (843) zyska a powodzenie i odt d ruch obrazoburczy mia  znaczenie jedynie lokalne.
Zwyci stwo ikonodulii by o jednocze nie zwyci stwem helle skiego, zachodniego charakteru
kultury cesarstwa nad wp ywami perskoarabskimi i zapocz tkowa o ponowny zwrot do tradycji
rzymskich za czasów dynastii macedo skiej.

ROZWÓJ KRAJÓW EUROPY  RODKOWEJ I PO NOCNEJ.
ZACHAMOWANIE EKSPANSJI NIEMIECKIEJ

Zdumiewaj cy sukces ekspansji  ywio u niemieckiego w Europie  rodkowej w XIIXIII w.
doprowadzi  bezpo rednio lub po rednio na tym terenie do znacznych przemian etnicznych,
gospodarczych i politycznych. Ju  jednak w drugiej po owie XIII w. zacz y wyst powa  czynniki,
hamuj ce t  ekspansj , by w pierwszej po owie XIV w. ca kowicie j  zatrzyma . Wp yn y na to
obiektywne przyczyny, jak wyczerpywanie si  istniej cych w Niemczech nadwy ek ludno ci
(epidemie XIV w. zlikwidowa y je ca kowicie, powoduj c znaczny spadek g sto ci zaludnienia na
rdzennych terytoriach Niemiec) i wch anianie przez  ywio  miejscowy drobniejszych skupisk
osadnictwa niemieckiego.
Powa  rol  odegra a jednak równie  rozwijaj ca si  szybko pod naciskiem antagonizmu do
przybyszów  wiadomo  narodowa w coraz szerszych warstwach spo ecze stwa czeskiego,
polskiego i w gierskiego: w ród duchowie stwa, broni cego stanowisk i posiad ci przed obcymi
faworytami panuj cych i mo nych, w ród rycerstwa miejscowego, trac cego wp ywy na rzecz
przybyszów z Zachodu, na koniec w ród cz ci ch opów, zmuszanych cz sto do ust powania
uprzywilejowanym kolonistom niemieckim swoich ziem, wypieranych z  ycia ekonomicznego
przez ich lepsz  organizacj  i metody techniczne. Wyrazicielami tych tendencji stali si  wreszcie z
biegiem czasu panuj cy, którzy, korzystaj c ze sprzyjaj cych zjednoczeniu warunków
ekonomicznych, rozpocz li budow  zwartych i silnych organizmów pa stwowych, stanowi cych
zapor  dla dalszej ekspansji politycznej niemieckich w adztw terytorialnych.
Pierwsze przejawy tendencji antyniemieckich w ród szlachty i kleru wyst pi y w
siedemdziesi tych latach XIII w. na  sku w formie ostrej rywalizacji kleru polskiego (wi kszo

ród kleru  wieckiego i dominikanów) i niemieckiego (wi kszo  w ród franciszkanów i
cystersów). Rywalizacja ta spotka a si  z walk  o autonomi  ko cio a mi dzy najpot niejszym
wówczas w Polsce ksi ciem wroc awskim Henrykiem IV Prawym a biskupem wroc awskim
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Tomaszem II; duchowie stwo niemieckie popiera o ho duj cego niemieckim obyczajom ksi cia,
polskie broni o prerogatyw ko cio a, walcz c jednocze nie o utrzymanie monopolu udzielania
sakramentów w r ku duchowie stwa  wieckiego. W 1284 r. Tomasz II rzuci  kl tw  na ksi cia:
jednocze nie niemieccy franciszkanie  scy oderwali si  od polskiej prowincji zakonu,
przy czaj c si  do saskiej.
Biskupa popar a ca a niemal hierarchia polska, na której czele sta  od 1283 r. jeden z
najwybitniejszych przedstawicieli kleru polskiego, arcybiskup Jakub  winka. Odbyty pod jego
przewodnictwem synod w  czycy w 1285 r. nie tylko pot pi  ksi cia i franciszkanów, ale
zczwala  na dzia alno  duszpastersk  i kierownictwo szkó  ko cielnych wy cznie duchownym
znaj cym j zyk polski i regulowa  nauczanie zasad wiary i modlitw w tymj zyku. Wys any przez
Jakuba list do kardyna ów dawa  wyraz obawom wy szego kleru polskiego przed
niebezpiecze stwem opanowania ko cio a i kraju przez element niemiecki.
Ta dzia alno  ko cielna Jakuba  winki wi za a si  z jego energiczn  akcj  polityczn , popieraj
zjednoczenie Polski. Zapo redniczy  on porozumienie z Henrykiem IV, które uczyni o z tego
kosmopolity rzecznika przywrócenia królestwa polskiego. W 1289 r. Henryk opanowa  Kraków;
jego starania o koron  przerwa a gwa towna  mier  ( 1290). Jakub  winka pozosta  nadal
czo owym rzecznikiem zjednoczenia; w 1295 r. koronowa  na króla Polski ksi cia wielkopolskiego
Przemys a II, który poprzednio ( 1294) zdo  przywróci  panowanie Polski na Pomorzu
Gda skim.
Podobnie jak w Polsce, objawy opozycji  ywio u s owia skiego wobec faworyzowania
niemieckich przybyszów wyst powa y w XIII w. w Czechach. Kraj ten, zjednoczony pod rz dami
ostatnich Przemy lidów, prze ywa  okres rozkwitu gospodarczego i ekspansji politycznej (por. III,
38). Kosmopolityczny dwór i niemcz ca si  dynastia kierowa y jednak wysi ki polityczne w
kierunku opanowania po udniowowschodnich ksi stw niemieckich (1251 Austria,1260  Styria,1269
Karyntia i Kraina) oraz zdobywania wp ywów w Rzeszy. Dopiero po zdradzie wi kszo ci
niemieckich wasali i po utracie zdobyczy, Przemys  Ottokar II zdecydowa  si   jak chce jedno ze
róde  (którego warto jest zreszt  kwestionowana)  zaapelowa , dla przeciwstawienia si

Rudolfowi z Habsburga, do solidarno ci s owia skiej, ostrzegaj c ksi t polskich przed gro
politycznej ekspansji niemieckiej. Pod sztandarami czeskimi znalaz y si  oddzia y rycerstwa
polskiego z Ma opolski i  ska; nie zapobieg o to kl sce Przemys a Ottokara II, który poleg  (26
sierpnia 1278) pod Durnkrut na Polu Morawskim.
Jego syn, Waciaw II, pozyskany przez Habsburgów, zwróci  ambicje w innym kierunku  usi owa
opanowa  rozbit  ci gle Polsk , gdzie liczy  na poparcie niemieckiego patrycjatu wi kszych miast.
Po  mierci Henryka IV zmusi  do ho du kilku drobnych ksi t górno skich i wypar  Przemys a II
z Krakowa ( 1291), a niebawem, w walce z walecznym ksi ciem kujawskim W adys awem

okietkiem, zaj  reszt  Ma opolski z Sandomierzem i cz  Kujaw. We Wroc awiu dopomóg
opanowa  miasto i ksi stwo zale nemu od siebie ksi ciu legnickiemu. Po katastrofie
wielkopolskiego królestwa Przemys a II, który zosta  zamordowany w 1296 r. przez
mo now adców spiskuj cych z Brandenburgi , i po krótkich rz dach  okietka w Wielkopolsce,
Wac aw opanowa  t  dzielnic  oraz Pomorze Gda skie i koronowa  si  w Gnie nie na króla Polski
( 1300).
Ogromny ten sukces zach ci  Wac awa do wykorzystania nowej ma liwo ci, jak  stworzy o
wyga ni cie na W grzech dynastii Arpadów (1301). Kler i ni sza szlachta w gierska opowiedzia y
si  po stronie Karola Roberta z rodu neapolita skich Andegawenów, kandydata papie a
Bonifacego VIII, cz  magnatów natomiast, zw aszcza panuj cy nad ca  zachodni  S owacj
Mateusz Czak z Trenczyna, popar a syna Wac awowego, równie  Wac awa, który opanowa  Bud  i
koronowa  si  na króla (jako W adys aw V). Jednak zdrada Czaka pozbawi a m odego Wac awa
oparcia na W grzech (1304), a jednocze nie w Polsce pojawi  si  znowu  okietek z w gierskimi
posi kami i wywo  w Ma opolsce powstanie przeciw czeskim za ogom. Panowanie Przemy lidów
zmierza o ku katastrofie, kiedy niespodziewanie  mier  Wac awa II w 1305 r. i zamordowanie
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Wac awa III w 1306 r. przyspieszy y likwidacj  ich wielkich planów. W Ma opolsce umocni  si
(1306) W adys aw  okietek; na W grzech Karol Robert (od 1308) ostatecznie rozprawi  si  z
przeciwnikami i kolejno rozbi  na wpó  niczale ne pa stewka wielkich baronów w gierskich. Same
Czechy sta y si  widowni  walk o w adz ; po krótkich rz dach Habsburga Rudolfa ( 13067) tron
opanowa  Henryk karyncki, m  starszej córki Wac awa II, Anny,jednak e zjednoczona przeciw
niemu opozycja magnacka, mieszcza ska i ko cielna pozbawi a go tronu. Opozycja na czele z
magnatem Henrykiem z Lipy i cystersami porozumia a si  z królem rzymskim Henrykiem VII (por.
III, 40), proponuj cjego synowi Janowi Luksemburskiemu r  El biety, m odszej córki Wac awa
II. W 1310 r. Jan otrzyma  od ojca Czechy w lenno i po lubi  El biet , a w ci gu dalszych trzech lat
Henryk karyncki zosta  wyparty z Czech ca kowicie.
Jan Luksemburski przyj  tytu  króla Czech i Polski, uwa aj c si  za dziedzica Przemy lidów na
obu pa stwach, ale walka z Henrykiem karynckim, a pó niej zatargi z Henrykiem z Lipy,
przywódc  czeskiej oligarchii magnackiej, uniemo liwi y mu interwencj  w Polsce w
pocz tkowym okresie panowania. Tymczasem  okietek, pozyskawszy poparcie Jakuba  winki i
jego nast pców, zdo  umocni  swe panowanie w Ma opolsce, gdzie po stronie luksemburskiej
stan  biskup Jan Muskata i niemiecki patrycjat Krakowa z wójtem Albertem na czele. Bunt
mieszczan krakowskich (131112) przeciw  okietkowi, popartych przez kilka innych miast (m.in.
Sandomierz), zmierzaj cy do wprowadzenia na tron Polski Jana Luksemburskiego, zosta  przez

okietka krwawo st umiony; opanowanie przez niego Wielkopolski (1314) by o decyduj cym
krokiem, prowadz cym do zjednoczenia Polski. Dzi ki usilnej akcji arcybiskupów polskich w
Awinionie i obietnicom zwi kszenia dochodów papiestwa z ziem polskich Jan XX.II, mimo swych
zwi zków z Luksemburgami, udzieli  milcz cego zczwolenia na koronacj okietka ( 1320), która
uwie czy a dzie o odrodzenia Polski.
Królestwo  okietka nie obejmowa o wszystkich ziem polskich; spo ród ksi t dzielnicowych
zwierzchnictwojego uznali tylko krewniacy z Kujaw. Pozajego granicami znale li si  ksi ta

scy i mazowieccy, a tak e utracone wcze niej (13089) Pomorze Gda skie, które podst pnie
opanowali krzy acy. Fakt ten otworzy  d ugotrwa y konflikt polskokrzy acki; wiaro omne
post powanie zakonu przyczyni o si  w niema ym stopniu do pog bienia w Polsce  wiadomo ci
narodowej i uczu  antyniemieckich.
Kiedy próby odzyskania Pomorza w drodze procesu ko cielnego nie da y rezultatu, rozpocz a si
(1326) wojna, pustosz ca pó nocne tereny królestwa. W wojnie tej krzy acy, maj cy i tak przewag
militarn , zawarli przymierze z drugim przeciwnikiem  okietka, Janem Luksemburskim, a nawet z
królem rzymskim Ludwikiem IV Wittelsbachem, który og osi  detronizacj okietka i nada  Polsk
w lenno swemu synowi Ludwikowi. Jednak e Wittelsbach poprzesta  na tej manifestacji,
Luksemburg za  zdecydowa  si  na wojn . W dwu wyprawach w 1327 i 1329 r. zmusi  do ho du
wi kszo  ksi t  skich, odrywaj c praktycznie ten kraj od Polski, a nawet podporz dkowa
sobie ksi stwo p ockie na Mazowszu. Wprawdzie równoczesna wyprawa z poludnia i pó nocy (
1331), która mia a zada  Polsce ostateczny cios, nie spe ni a swego zadania z braku synchronizacji
dzia , ale Polska, utraciwszy Kujawy, by a w chwili  mierci  okietka (1333) ca kowicie
wyczerpana.

48. Kazimierz Wielki w Polsce

Nast pca  okietka, Kazimierz Wielki, jeden z najwybitniejszych królów Polski, zdawa  sobie
spraw  z rozpaczliwej sytuacji kraju i zdecydowa  si  na straty terytorialne za cen  pokoju.
Pokojem w Kaliszu (1343) zrzek  si  na rzecz krzy aków Pomorza w zamian za zwrot Kujaw;
wcze niej jeszcze, w 1335 r., uzyska  w Wyszehradzie od Jana Luksemburskiego zrzeczenie si
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przeze  za znaczn  sum  pretensji do korony polskiej. Konflikt mi dzy Luksemburgami a
cesarzem Ludwikiem IV o Tyrol (por. III, 41) sk oni  Kazimierza (1345) do próby odzyskania

ska. Jednak s abo  militarna Polski oraz  mier  Ludwika IV zadecydowa y o porzuceniu tej
my li: pokojem w Namys owie (1348) Polska zrzek a si  pretensji do czeskich lenn na  sku;
Kazimierz zachowa  jednak wp ywy w nie uznaj cym w adzy Luksemburgów ksi stwie
widnickojaworskim (pozyskanym dopiero pó niej przez Karola IV drog  ma stwa) i nie

dopu ci  do zerwania wi zów ko cielnych  ska z Polsk .
Pokój na zachodzie i pó nocy potrafi  Kazimierz wykorzysta  do wewn trznej reorganizacji
pa stwa i umocnieniajego granic. Budowa  liczne zamki, obwarowywa  miasta, skodyfikowa
prawa zwyczajowe, popiera  kolonizacj  wewn trzn , rozwój handlu, górnictwa, zapewni  pokój
wewn trzny. Hczultatem troski króla o kadr  ludzi wykszta conych by o za enie w 1364 r.
uniwersytetu w Krakowie. Z trudem post powa o likwidowanie separatyzmu dzielnic: Kazimierz
wcieli  kolejno ksi stwa kujawskie, podporz dkowa  sobie ksi t mazowieckich, centralizowa
urz dy; nie uda o si  jednak ca kowicie wykorzeni  wzajemnych niech ci mi dzy szlacht  wielko i
ma opolsk , prowadz cych do zbrojnych konfliktów.
W polityce zagranicznej opiera  si  Kazimierz na sojuszu z andegawe skimi W grami,
nawi zanym za czasów W adys awa  okietka: umacnia o ten sojusz ma stwo córki  okietka
El biety z Karolem Robertem; synowie z tego ma stwa przewidziani byli jako nast pcy tronu
polskiego w razie  mierci Kazimierza bez potomstwa m skiego. Formalnie potwierdzi  sukcesj
andegawe sk  uk ad w Wyszehradzie w 1339 r. ; za t  cen  Andegawenowie mieli popiera
ekspansj  polsk  na Ru  Halick . Ta najdalej na zachód wysuni ta dzielnica ruska (por. II, 48)
dosta a si  w posiadanie jednego z ksi t mazowieckich Boles awa Jerzego II, który dziedzictwo
po sobie przekaza  Kazimierzowi. Po zamordowaniu tego ksi cia (1340) Kazimierz opanowa
Lwów, ale o Ru  Halick  musia  stoczy  (z pomoc  W gier) d ug  walk  najpierw z miejscowymi
bojarami, a nast pnie z ksi tami litewskimi (do 1366). Opanowanie Rusi Halickiej, zho dowanie
Wo ynia i Podola otworzy y dla polskiej szlachty i mieszcza stwa ekspansj  na wschód, a
jednocze nie zapewni y miastom polskim zyski z tranzytowego handlu czarnomorskiego.

49. Ludwik Wielki

Równie  W gry osi gn y za Karola Roberta i jego nast pcy (od 1342) Ludwika I Wielkiego
apogeum swej pot gi. Karol Robert z ama  u progu panowania pot  najmo niejszych rodów
(Czaków, Amadejów), opar  si  na hierarchii ko cielnej (dzi ki porozumieniu z kuri  awinio sk
mia  wp yw na obsad  stanowisk) oraz na masaeh  redniej i drobnej szlachty. Ten sojusz ze
szlacht  znalaz  wyraz w wydanym na sejmie 1351 r. Decretum unicum, reformuj cym w asno
ziemsk  na zasadach lennych. Maj tki szlacheckie, których posiadanie wi za o si  ze s
wojenn , mia y pozostawa  niepodzielnie w r kach poszczególnych rodów szlacheckich, a po
wyga ni ciu rodu w linii m skiej  wróci  do korony; nie wolno by o ich sprzedawa  ani
darowywa . Tak poj ta w asno  ziemi mia a stanowi  monopol szlachty  w ten sposób
uniemo liwiono przenikanie mieszczan w jej szeregi. Na tych zasadach opiera  si  nowy system
wojskowy, tzw. system chor giewny (banderyjny): poszczególne rody szlacheckie wystawia y na
wojn  okre lon  liczb  zbrojnych; drobna szlachta wchodzi a do chor gwi magnackich. Podobny
system przyj  w Polsce Kazimierz Wielki. W pierwszym okresie, kiedy  ci le egzekwowano jego
przestrzeganie, zdawa  on dobrze egzamin, zarówno w wojnach Ludwika Wielkiego,jak i pod
Grunwaldem. Ci ar utrzymania armii przerzucono na ch opów; poza zwyk ymi ci arami ch opi

gierscy mieli odt d p aci  swym panom   cz  plonów na ekwipunek wojskowy.
Powa nym  ród em pot gi królów w gierskich by a wprowadzona w 1327 r. reforma górnictwa i
mennictwa, oparta na  cis ym przestrzeganiu monopolu królewskiego lregale) w obu dziedzinach;
pan gruntu, na którym znajdowa a si  kopalnia, otrzymywa   3 daniny górniczej  olbory, ale
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wszystkie kruszce szlachetne musia y by  odprzedane pa stwu. System ten umo liwia
przeprowadzenie reformy monetarnej   1323); w Kremnicy zacz to bi  z ote floreny, stanowi ce
odt d walut  wielkich transakcji handlowych w  rodkowej Europie. Szybko si  rozwija y bogate
miasta górnicze S owacji  Ba ska Bystrzyca, Szczawnica, Kremnica.
Te zasoby i reforma wojskowa sprzyja y ekspansji W gier na zewn trz. W d ugich walkach z
Wenecj  Ludwik Wielki odebra  Dalmacj  i umocni  zwierzchnictwo W gier nad Bo ni ; kiedy
mo ni neapolita scy zamordowalijego brata Andrzeja l 1345l, m a królowej doanny I, wyprawi
si  w 1347 r. na Neapol i przej ciowo opanowa  to królestwo, nie zdo  go jednak d ej utrzyma .
Po rozpadni ciu si  serbskiego carstwa Stefana Duszana (por. III, 70), narzuci  swe zwierzchnictwo
pó nocnej Serbii, a nawet cesarstwu zachodniobu garskiemu (widy skiemu); podporz dkowa
tak e W grom za one w po owie XIV w. mi dzy Dniestrem a dolnym Dunajem ksi stwa
(hospodarstwa) roma skich Wo ochów (Rumunów)  Mo dawi  i Wo oszczyzn . Wkraczaj c tak
daleko na Ba kany, W gry po raz pierwszy star y si  z rosn  pot  ' tureck , przed któr  odt d
mia y wieki ca e os ania  Europ . Przy tym wszystkim Ludwik nie zaniedbywa  ekspansji na
pó noc od Karpat. Wspiera  wyprawy Kazimierza Wielkiego na Ru  Halick , a po jego  mierci
(1370) opanowa  tron polski, powierzaj c rz dy w Krakowie swej matce, El biecie  okietkównie.
Wielkie imperium andegawe skie nara one by o na zbrojne konflikty na wszystkich granicach, a
nadto rozdzierane sprzeczno ci  interesów  nie tylko mi dzy Polsk  a W grami, ale mi dzy Ma o i
Wielkopolanami, mi dzy W grami a Chorwatami itp. W dodatku Ludwik nie mia  potomstwa

skiego i jego  mier  musia a przynie  rozpad efemerycznego imperium; oczekiwali tego faktu
ugoletni rywale Luksemburgowie.

50. Karol IV w Czechach

Jan Luksemburski traktowany by  w Czechach jako uci liwy cudzoziemiec, ograbiaj cy kraj z
pieni dzy, u ytkowanych dlajego fantazji politycznych: walk o tron polski (które jednak przynios y
Czechom  sk), wypraw na Litw  w szeregach krzy ackich (w których straci  jedno oko, a w
rezultacie wzrok w ogóle), podbojów w pó nocnych W oszech w 1330 r. (które przynios y mu
efemeryczne panowanie w Lombardii) i wreszcie udzia u w wojnie stuletniej po stronie Francji
(który da  mu s awn  i arcyrycersk mier  pod Crecy 1346). Bunt mo nych czeskich ju  u progu
panowania doprowadzi  w uk adzie z 1318 r. do ograniczenia jego roli w rz dzeniu krajem i
narzucania przewagi rady królewskiej.
Inn  pozycj  w kraju mia  syn Jana i El biety Wac awówny, Wac aw, nazywany potem z
inicjatywyjego opiekuna króla francuskiego Karolem (IC , uznawany powszechnie za "dziedzica
królestwa". Jego trze wy i praktyczny umys ,jego cierpliwo  i wyrachowanie, jego niech  do
wojny (mo e od czasu odniesionych pod Crecy ci kich ran) czyni y z Karola przeciwie stwo ojca,
a podkre lane przeze  niek amane przywi zanie do Czech przynios o mu du  popularno .
Gruntowne wykszta cenie, g ównie teologiczne, odbyte pod kierunkiem Piotra Rogera,
pó niejszego papie a HIemensa VI, i pozosta e mu na zawsze zami owartie do literatury i nauki
stawia o go intelektualnie ponad wspó czesnymi w adcami. Oddany dewocji, zwolennik mistyki,
ale nie stroni cy od najbardziej nawet ja owych dyskusji scholastycznych, przy tym zabobonny
kolekcjoner relikwii, Karol nie by  jednak obcy nowym, humanistycznym pr dom. W jego
otoczeniu przebywa  Petrarka, a tak e Cola di Rienzo; najego dworze dzia a grupa humanistów,
skupiona doko a kanclerza,  skiego Niemca, Jana ze  rody. Dzi ki niej kancelaria cesarska
przesz a na klasyczn acin . Jan de Marignola w Pradze pisa  kronik wiata, w której zawari opis
zwiedzonych przez siebie krajów dalekiego Wschodu. Nouum w kulturze europejskiej stanowi
autobiografia Karola IV,  wiadcz ca ojego zainteresowaniu w asn  osobowo ci  niezale nie od
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tego,  e przesycona jest jeszcze  redniowieczn  wiar  w codzienn  ingerencj  boskiej opatrzno ci.
lnne utwory iizeracxte Karola (kazania,  ywoty  wi tych) nie wykraczaj  zreszt  poza schematy
wspó czesnej mu literatury ko cielnej. Najwi kszymjednak dzie em króla literata by o za enie
przy pomocy Klemensa VI uniwersytetu w Pradze ( 1348) wzorowanego na Sorbonie i maj cego
w zamierzeniach króla  stanowi jej  rodkowoeuropejski odpowiednik. Istotnie, nowy uniwersytet
by  przez d ugi czas centrum kulturalnym tej cz ci Europy, dowiód  swego poziomu w
koncepcjach teologicznych, wydaj c my l Husa.
Szko  polityczn  zdoby  Karol we W oszech, gdzie ojciec mianowa  go w 1331 r. namiestnikiem
na zdobytych terenach Lombardii. W 1333 r. otrzyma  ju  tytu  margrabiego Moraw, a od
nast pnego roku sta  si , jako namiestnik Czech, w ciwym rz dc  królestwa i kierownikiem jego
polityki.  mier  ojca odda a mu pe ni  w adzy, a po czenie z ni  stanowiska króla rzymskiego, a
potem cesarza, pozwoli o Karolowi wyci gn  z niego maksimum korzy ci dla Czech i dworu
luksemburskiego (por. III, 42). Sojuszowi z papiestwem zawdzi cza  Karol nie tylko koron
cesarsk  i uniwersytet, ale i ko cielne uniezale nienie Czech od arcybiskupa  v Moguncji przez
ustanowienie metropolii praskiej (1344). Stanowisko w Rzeszy da o mu mo no  zrealizowania
polityki gospodarczej, maj cej uczyni  z Pragi centrum handlu kontynentalnego. W tym celu
nawi za  stosunki z Hanz  i osobi cie odwiedzi  Lubek ; cierpliwymi zabiegami dyplomatycznymi
doprowadzi  do opanowania  yc i Brandenburgii, u atwi eglug  kupieck  na  abie i Odrze,
aby otworzy  Czechom drog  nad Ba tyk i Morze Pó nocne; celowi temu s o równie
ma stwo z El biet  pomorsk , dzi ki któremu pozyska  ksi t zachodniopomorskich, cho
Karol przede wszystkim mia  tu na wzgl dzie widoki,jakie to ma stwo (El bieta by a wnuczk
Kazimierza Wielkiego) otwiera o na tron polski. Wewn trz kraju zapewni  Karol pokój, budowa
liczne zamki (Karl tejn), zak ada  miasta, m.in. jako o rodki rzemios a (
praskie Nowe Miasto). D  tak e do umocnienia w adzy królewskiej poprzez modyfikacj
miejscowego prawa zwyczajowego z pomoc elementów prawa rzymskiego, jednak próba
kodyfikacji prawa w tym duchu (tzw. Majestas Carolina) zosta a w 1355 r. odrzucona przez sejm
czeski.
Trze wa i realistyczna polityka Karola, która zapobiega a wpl taniu go w konflikty w oskie, nie
przeszkodzi a mu snu  fantastycznych planów opanowania  rodkowej Europy przez
Luksemburgów drog  koligacji dynastycznych. S  temu mia  uk ad o prze ycie*, zawarty z
Habsburgami (1364), a tak e uk ady ma skie z Andegawenami w gierskimi i Kazimierzem
Wielkim. Szczególn  rol  odegra y zar czyny m odocianego syna Karola, Zygmunta, z dziedziczk
Ludwika Wielkiego, Mari .
Jednak synowie i bratankowie Karola IV nie stan li na wysoko ci zadania ani nie potrafili
zachowa  solidarno ci rodzinnej i wszystkie plany wielkiego Luksemburga pozosta y nie
spe nione.
Wraz ze  mierci  Ludwika Wielkiego w 1382 r. rozpocz  si  okres walki o jego spadek. Dzi ki
przywilejowi, nadanemu przeze  w Koszycach w 1374 r. szlachcie polskiej (zmniejszaj cemu sta e
podatki do 2 groszy z  ana i zapewniaj cemu rycerstwu wynagrodzenie za s  wojskow  poza
granicami kraju) Ludwik uzyska  zgod  reprczentacji stanów polskich na sukcesj jednej zjego
córek. Zygmunt,jako przysz y m  Marii, zdo  si  ju  umocni  w Wielkopolsce, kiedy Maria
zosta a obwo ana królow  na W grzech, a szlachta polska opowiedzia a si  przeciwko dalszej unii
z W grami, powo uj c na tron m odsz  córk  Ludwika, Jadwig . Zmuszony wobec tego do
opuszczenia Polski, Zygmunt pod  na W gry, gdzie w 1385 roku po lubi  Mari , a po
gwa townej  mierci kontrkandydata do tronu w gierskiego, Karola III neapolita skiego ( 1386),
zdo  uzyska  zgod  stanów w gierskich na sw  koronacj  (1387).
Aby podnie  swój autorytet, Zygmunt zorganizowa  pot  krucjat  antytureck  (por. III, 721,
ale kl ska pod Nikopolis w 1396 r. znowu wstrz sn ajego pozycj , zachwian  po  mierci Marii
(1395); cz  szlachty w gierskiej zakwestionowa a wówczas prawa Zygmunta do tronu, a Jadwiga
polska przyj a tytu  królowej W gier. Dwukrotnie, w 1397 i 1401 r. postulowa a szlachta
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gierska przywrócenie unii z Polsk  i detronizacj  Zygmunta, którego nawet w 1401 r.
uwi ziono. Ostatecznie jednak uda o mu si  rozprawi  z opozycj  i umocni  na tronie W gier.
Tymczasem mo now adcy ma opolscy, kieruj cy polityk polsk w imieniu Jadwigi, uni  z

grami chcieli zast pi  uni  z Litw , która podobniejak Polska sta a przed konieczno ci
rozprawienia si  z zakonem krzy ackim (por. II, 76). Zakon, który w XIV w., za czasów wielkiego
mistrza Winricha von Kniprode ( 135182), osi gn  swój najwi kszy rozkwit polityczny i
gospodarczy, d   poprzez periodycznie powtarzane niszczycielskie wyprawy na Litw   przede
wszystkim do opanowania  mudzi i po czenia pruskich posiad ci zakonu z inflanckimi, a
nast pnie do ewentualnego podporz dkowania reszty Litwy.
W wyprawach ("rejzach") krzy ackich na Litw  brali udzia  liczni ochotnicy z zachodniej Europy,

ównie z Niemiec, ale tak e z Francji i Anglii; zdobycie ostróg rycerskich z r k wielkiego mistrza
w czasie "pobo nej" wyprawy na pogan uchodzi o w ko ach zachodniego rycerstwa za szczególnie
pi kny czyn  i t  mod  potrafili krzy acy wykorzysta  do zwi kszenia swej si y militarnej.
Niezale nie od tych oddzia ów ochotniczych, nieraz walecznych, ale zawsze niesfornych, stosowali
krzy acy, zw aszczaje li chodzi o piechot , wojska najemne.  rodków na to nie brak o, albowiem
pa stwo krzy ackie mia o najlepiej zorganizowany system fiskalny w Europie, a ponadto
prowadzi o przy pomocy w asnych faktorów, dzia aj cych w najwa niejszych punktach
handlowych pó nocnej Europy, szeroko zakrojony handel. Krzy acy eksportowali produkty
folwarków zakonnych, puszcz pruskich, ale tak e towary pochodz ce ze  wiadcze  poddanych i
skupywane na rynku wewn trznym. Handel zakonny nie zamyka jeszcze drogi rozwojowi miast
pruskich: Gda ska, Torunia, Elbl ga, Królewca; jeszcze protekcja pot nego zakonu by a
po yteczna dla mieszczan; wielki mistrz by  nawet protektorem ca ej Hanzy i jako taki w znacznym
stopniu korzysta  z jej przywilejów. Coraz cz ciej jednak mistrzowie wykorzystywali sw  w adz
w celu zwalczania mieszcza skich konkurentów: np. wydawali ca kowity zakaz eksportu i nie
przestrzegali go w stosunku do w asnych produktów albo te  eksportowali produkty, skupowane
przez siebie po przymusowych cenach. Ta polityka, wywo uj ca oburzenie miast pruskich, mia a
si  w przysz ci zem ci  na zakonie.
Mimo sta ej gro by najazdów krzy ackich, Litwa, od ko ca XIII w. pod berlem nowej dynastii
wielkoksi cej (znanej w historiografii pod nazw  Giedyminowiczów, a pó niej Jagiellonów),
potrafi a rozwin  za czasów Giedymina (131641) wielk  ekspansj  na Rusi (por. III, 77), która
doprowadzi a do podporz dkowania Litwie wielkich obszarów, tzw. odt d Bia ej Rusi. Proces ten,

cz cy si  z wyzwoleniem spod jarzma tatarskiego, przyjmowany by  przez spo ecze stwo ruskie
do  przychylnie: litewscy namiestnicy i ksi ta dzielnicowi zwykle przyjmowali chrzest, a tak e
ruski j zyk i kultur ; nawet na tradycyjnie strzeg cym dawnej religii dworze wielkoksi cym (od
czasów Giedymina w Wilnie) dialekt bia oruski sta  si  j zykiem urz dowym. Najwybitniejszy z
synów Giedymina wielki ksi  Olgierd ( 134577), oddawszy bratu Kiejstutowi stra  granicy
zachodniej, podj  rywalizacj  z Moskw  o zjednoczenie Rusi; po zwyci stwie nad Tatarami w
1362 r. nad Sinymi Wodami opanowa  cal  Ukrain  z Kijowem; jednocze nie inny jego brat,
Lubart, toczy  z Kazimierzem Wielkim walk  o Ru  HalickoW odzimiersk  i zdo  zatrzyma
Wo  przy Litwie.
Mimo tych sukcesów na wschodzie i mimo bohaterskiego oporu, stawianego krzy akom przez
Kiejstuta, sytuacja Litwy od zachodu przedstawia a si  tragicznie. W 1362 r. pad o Kowno, w 1370
r. Litwini ponie li wielk  kl sk  nad Rudaw . Rejzy krzy ackie pustoszy y ca y obszar Litwy

ciwej, a nawet zapuszcza y si  na ziemie ruskie. Na domiar z ego po  mierci Olgierda
wybucha y zatargi mi dzy jego synem i nast pc   Jagie  a Kiejstutem, zako czone
zamordowaniem starego ksi cia ( 1382). Podczas tych zatargów Jagie o szuka  przeciw stryjowi
poparcia zakonu; po jego zwyci stwie za to krzy acy szanta owali go przy pomocy zbieg ego do
nich syna Kiejstuta, Witolda; w rezultacie Jagie o zmuszony by  odda  (1382) krzy akom
zachodni mud  (po Dubiss ), zobowi za  si  przyj  chrzest i pomaga  zakonowi w jego
wyprawach. Jednocze nie Witold zobowi za  si  wobec zakonu do jeszcze dalej id cych ust pstw.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Kiedy podwójna gra krzy aków wysz a na jaw, Witold porozumia  si  z Jagie  i wspólnie podj li
now  wojn  przeciw zakonowi. Litwa znajdowa a si  jednak w niczwykle trudnym po eniu,
kiedy propozycja ma stwa z Jadwig , przedstawiona Jagielle przez panów ma opolskich,
radykalnie zmieni a sytuacj . Uk adem w Krewie (1385) Jagie o zobowi za  si  przyj  chrzest
wraz z ca ym ludem i po czy  Litw  z Polsk . Mimo gor czkowej akcji krzy aków, usi uj cych
udaremni  t  uni , Jagie o przyj  chrzest i pod imieniem W adys awa II zasiad  (1386) na tronie
polskim. W roku nast pnym wyprawa misyjna duchowie stwa polskiego na Litw , prowadzona
przez samego króla, doprowadzi a do formalnej chrystianizacji kraju i za enia biskupstwa
wile skiego. Ostatni kraj poga ski w Europie przyj  chrzest; fakt ten stawia  pod znakiem
zapytania celowo  istnienia zakonu krzy ackiego na tym terenie. Tote  krzy acy rozwin li

ywion  akcj  propagandow  w ca ej Europie, kwestionuj c nie tylko chrystianizacj  Litwy, ale
nawet chrze cija sko  Polski. Niezale nie od tego starali si  rozerwa  uni  polskolitewsk ,
podburzaj c Witolda przeciw Jagielle. I ten problem zosta  przezwyci ony: od 1392 r. Witold
zosta
najpierw namiestnikiem Jagie y na Litwie, a potem wielkim ksi ciem. Mimo os abienia zwi zku
pa stwowego osta o si  przymierze militarne, które zadecydowa o o dalszych losach zakonu.
Jagie o, po  mierci Jadwigi (1399) powtórnie obrany królem Polski, zdecydowa  si  na zbrojn
rozpraw  z krzy akami. Druzgoc ce zwyci stwo, jakie odniós  15 lipca 1410 r. w wielkiej bitwie
pod Grunwaldem, rozesz o si  szerokim echem po Europie, a w Czechach doda o odwagi
husyckiemu obozowi antyniemieckiemu. By o ono wyrazem ostatecznego zahamowania
redniowiecznej niemieckiej ekspansji wschodniej oraz pocz tku s owia skiej kontrofensywy,

widocznej w XV w. Wprawdzie pokój toru ski (1411) oddawa  tylko  mud  Litwie, ale ostateczna
kl ska zakonu by aju  tylko kwesti  czasu. Kiedy krzy acy wmieszali si  w wybuch e po  mierci
Witolda zamieszki na Litwie ( 1430), nie tylko ponie li tam now  wielk  kl sk  pod
Wi komierzem (nad  wi , 1 wrze nia 1435), ale te  ziemie zakonu: Prusy i (zakupiona w 1402 r.
od Zygmunta Luksemburskiego) Nowa Marchia, dozna y ze strony oddzia ów polskich i czeskich
straszliwego najazdu. Na koniec pog bi y si  konflikty mi dzy zakonem a jego poddanymi,
zw aszcza od czasu, gdy krzy acy starali si  podreperowa  zrujnowane wojnami finanse,
przerzucaj c ci ar swych d ugów na poddanych oraz wyzyskuj c, ich kosztem, swe wyj tkowe
stanowisko w handlu.
Nieudolna polityka krzy aków wobec ró nych warstw spo ecze stwa doprowadzi a do
porozumienia mi dzy pruskimi miastami a szlacht . W 1440 r. utworzony zosta  Zwi zek Pruski,
który w 1454 r. wznieci  powstanie przeciwko zakonowi. Zwi zek podda  Prusy synowi Jagie y,
Kazimierzowi, który oglosi  uroczysty akt inkorporacji pruskiej cz ci dawnego krzy ackiego
pa stwa do Polski. 'I zyna cie lat jednak trwa a wojna, w której ca a niemal Rzesza wspiera a
krzy aków pieni dzmi, najemnikami, akcj  dyplomatyczn . Zako czy  j  pokój toru ski w 1466 r.
Wcieli  on bezpo rednio do Polski Pomorze Gda skie, ziemi  che mi sk , malborskoelbl sk  i
Warmi  jako tzw. Prusy Królewskie; reszt  Prus zatrzymali wielcy mistrzowie jako lenno Polski.

52. Geneza ruchu husyckiego w Czechach

Zwyci stwo Polski nad niemieckim zakonem na pó nocy mia o swój odpowiednik w zwyci stwie
Czechów nad  ywio em niemieckim na terenie czeskiego królestwa Luksemburgów. Tamjednak
walka narodowo ciowa zwi za a si ci le z konfliktami spo ecznymi i przybra a religijn  form
husytyzmu (por. III, 21). Zewn trzna  wietno  czasów Karola IV nie mog a ukry  g bokich
sprzeczno ci, tkwi cych w strukturze spo ecznej Czech: utrzymywanie rz dów w miastach w r ku
bogatego patrycjatu niemieckiego, wykorzystuj cego swe stanowisko do pope niania bezkarnych
nadu , przewaga elementu niemieckiego w ród wy szych warstw kleru i na uniwersytecie,
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pozwala y po czy  z walk  narodowo ciow  walk  spo eczn  ni szych warstw spo ecze stwa
miejskiego przeciw patrycjatowi oraz ubogiego kleru z pra atami. W wyniku przemian
gospodarczych XIV w. (cho  w Czechach oznaki os abienia rozwoju wyst pi y pó niej ni  na
Zachodzie), wzros a w miastach liczba ludzi bez maj tku, si gaj ca wed ug przybli onych
szacunków 40%. Ci ludzie, cz sto cierpi cy g ód, byli elementem szczególnie sk onnym do
rewolucyjnych wyst pie .
Powa  rol  w pa stwie odgrywali wielcy magnaci, zw aszcza po udniowoczescy (z mo nym
rodem Rosenbergów  Ro mberków na czele), narzucaj cy sw  wol  królom, nawet Karolowi IV.
Magnaci ci, w pewnej mierze niemieccy, cz sto zniemcze. ni, czuli si  prawie udzielnymi

adcami w swych dobrach, które powi kszalij wyw aszczaj c lub uzale niaj c drobn  szlacht ; w
ten sposób m.in. Rosenbergowi  mieli wyw aszczy  pó niejszego wodza husytów, Jana   z
Trocnowa. W ród szlachty czeskiej ju  w XIV w. silne by y pr dy antyniemieckie, znajduj ce
wyraz np. w adresowanej do niej rymowanej kronice Dalimila, pisanej wj zyku czeskim.
Szczególnie jaskrawo wyst powa y nadu ycia w ko ciele, który by  w cicielem , przesz o trzeciej
cz ci gruntów uprawnych Czech. Nadto na rzecz ko cio a p yn a    dziesi cina i dodatkowe
op aty od wiernych. Ten maj tek i dochody skupia y si  jednak   w r kach nielicznej górnej
warstwy duchowie stwa, w znacznej mierze obcego pochodze 'I nia, która gromadzi a stanowiska
ko cielne i zwi zane z nimi dochody, zlecaj c wykony    wanie swych funkcji nisko p atnym
wikariuszom. Nienawi  do tych kumuluj cych beneficja dostojników ko cielnych powi ksza  ich
wiecki, a cz sto skandaliczny tryb  ycia. Ogromna cz  dochodów ko cielnych p yn a do

Awinionu w postaci annat i innych danin, pozbawiaj c kraj zapasów kruszcu. Wreszcie gorsz ce
widowisko schizmy papieskiej i towarzysz ce jej obrzucanie si  kl twami i obelgami przez
przedstawicieli Rzymu i Awinionu spowodowa o ogromn  fal  oburzenia w spo ecze stwie
wieckim.

Ju  za czasów Karola IV pojawili si  kaznodzieje, wyst puj cy przeciw niemoralno ci w ko ciele i
daj cy reformy stosunków ko cielnych; w ród nich s aw  osi gn li: mnich austriacki Konrad

Waldhauser, a zw aszcza Jan Milicz z Kromiery a, który zaatakowa  samego cesarza, ponosz cego
win  za nominacje niegodnych pra atów, nazywaj c go Antychrystem. Obydwaj odpokutowali
wi zieniem sw mia , ale mimo to nie brak o kontynuatorów ich dzia alno ci. Krytyka
zatacza a coraz szersze kr gi, podchwyci a j  satyra spo eczna, rozpowszechniana przez wagantów.
Za pióro chwyci  i  wiecki szlachcic z po udniowych Czech, Tomasz ze  titnego, który
 ku oburzeniu duchowie stwa  uzna  si  za kompetentnego do rozpatrywania kwestii
teologicznych, i to wj zyku narodowym.

ówny nurt krytyki ko cielnej znalaz jednak oparcie na uniwersytecie praskim, gdzie dzia
dawny towarzysz Milicza, Maciej z Janowa, proponuj cy nawrót do pierwotnego chrze cija stwa i

daj cy zniesienia klasztorów. Na tak przygotowane pod e trafi y pogl dy Wiklefa (por. III,19),
które zap odni y my l najwi kszego z czeskich reformatorów, Jana Husa. Urodzony w 1371 r. w
ubogiej rodzinie w Husi cu w po udniowych Czechach, dzi ki wielkim zdolno ciom Hus szybko
uko czy  studia; ju  w 1401 r. by  dziekanem wydzia u sztuk wyzwolonych, a w roku 1409 zosta
rektorem. Jego radykalne pogl dy na temat organizacji ko cielnej, sformu owane zarówno w
pismach  aci skich, jak i czeskich, nie pozosta y przedmiotem dyskusji w skiego kr gu uczonych.
Od 1402 r. Hus zosta  kaznodziej  w mieszcza skiej Kaplicy Betlejemskiej i z tamtejszej kazalnicy

osi  swe pogl dy na dogmaty i dyscyplin  ko cieln  (por. III, 21), pot pia  niemoralne  ycie
wy szego kleru, wzywaj c do bojkotu niegodnego duchowie stwa, pi tnowa  ucisk ludu przez
mo nych, wyst powa  w obronie czeskiegoj zyka przeciw Niemcom. Obroniej zyka narodowego
po wi ci  wiele miejsca równie  w swych pismach: przeprowadzi  (w zasadzie dzi  obowi zuj )
reform  ortografii czeskiej i zainicjowa  przek ad Biblii naj zyk czeski. Wyk ady na uniwersytecie
skupi y wokó  kr g uczniów i przyjació  (Hieronim z Pragi, Jakubek ze Stiibra), ale kazania
zjedna y mu masy zwolenników w ca ych Czechach.
Na tle narastaj cego ruchu antyko cielnego rozwija a si  walka króla Wac awa IV
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przeciwko koalicji magnatów duchownych i  wieckich, na czele z arcybiskupem
Janem z Jen tejna. Mimo trudnego po enia króla (który kilkakrotnie dostawa  si  w r ce
wrogów), mimo zdrady w asnych braci i dworzan, Wac aw zdo  za ka dym razem wydoby  si  z
matni  dzi ki rosn cemu poparciu drobnego rycerstwa i czeskiego mieszcza stwa. Luksemburg
kosmopolita zosta  przez bieg wypadków postawiony po stronie antyniemieckiego ruchu
zmierzaj cego do radykalnych przemian w ko ciele i musia  go popiera . Tak wi c dekretem
kutnohorskim z 1409 r. przekaza  nacji czeskiej w adz  na uniwersytecie praskim, czego
nast pstwem by o opuszczenie Pragi przez niemieckich profesorów i studentów, którzy za yli
uniwersytet w Lipsku.
Jednak e po otwartym wyst pieniu Husa przeciw papiestwu (1412) i interdykcie rzuconym na
Prag  Wac aw zmieni  swój stosunek do nowego ruchu. Wykl ty i wygnany z Pragi mistrz uda  si
do po udniowych Czech, a wyg oszone tam kazania szerzy y jego pogl dy w ród ch opów  tym
atwiej,  e na tamtejszym gruncie ju  poprzednio dzia y grupy waldensów. Tymczasem w Pradze

Jakubek ze Stribra odprawi  po raz pierwszy husyck  msz  czesk  z komuni  pod dwiema
postaciami. Kielich  oznaka komunii sub utraque specie  mia  si  sta  symbolem ruchu husyckiego.
Spalenie na stosie Husa (1415), a potem Hieronima z Pragi zaostrzy o tylko konflikt i
przyspieszy o wybuch.

53. Rewolucja liusycka

ród husytów zarysowa o si  najbardziej rewolucyjne skrzyd o opieraj ce si  na biedocie
praskiej,  daj ce zbrojnego powstania przeciw ko cio owi i panom feudalnym, celem
wprowadzenia "ubogiego ko cio a" i powszechnej równo ci. Obok Miko aja z Drczna
reprczentowa  ten kierunek Jan  eliwski, kaznodzieja z rzemie lniczego praskiego Nowego Miasta.
Podjego wodz  t um wtargn  30 lipca 1419 r. na tamtejszy ratusz, wyrzuci  przez okna rajców
(tzw. defenestracja) i opanowa  w adz  w mie cie. Kiedy wkrótce zmar  Wac aw IV (tkni ty
parali em na wie  o defenestracji) rozruchy wybuch y we wszystkich trzech miastach tworz cych
Prag  (i w szeregu innych), a niemiecki patrycjat w pop ochu opuszcza  Czechy.
lnna grupa radykalnych kaznodziejów husyckich (Wac aw Koranda, Martinek Huska) g osi a has a
chiliastyczne*, obiecuj c rych e powtórne przyj cie Chrystusa i s d ostateczny; poprzedzi  go
powinno zjednoczenie si  wszystkich sprawiedliwych i zbrojna rozprawa z grzesznikami. W my l
tych hase  wierni rozpocz li pielgrzymki na góry (którym nadano biblijne nazwy: Tabor, Horeb,
Syjon), gdzie zak adali obozy, oczekuj c na przyj cie Chrystusa. Obozy te wkrótce zamieni y si  w
warowne twierdze, a ich uczestnicy, uzbrojeni, pod wodz  wybranych hetmanów, podejmowali
wyprawy przeciw klasztorom i zamkom panów feudalnych. Najs awniejszym i najwi kszym by
obóz na górze Tabor, który wkrótce rozwin  si  w miasto. W Taborze chiliastyczni kaznodzieje
wprowadzili zasad  powszechnej równo ci i wspólnoty dóbr. Po pewnym czasie jednak, kiedy
przepowiednie si  nie sprawdza y, w Taborze i innych tego typu o rodkach pojawi y si  konflikty
mi dzy grup  umiarkowan , broni  prawa w asno ci, a zwolennikami utopijnego komunizmu;
nadto odrzucenie przez Martinka Husk  nauki o obecno ci Chrystusa w sakramencie o tarza zrazi o
do niego cz  mieszka ców Taboru. Na ich czele stan  hetman Taboru, Jan  ka, który zada
chiliastom kl sk  ( 1421) i spali  na stosie ich przywódców. Równie  w Pradze radykalne  ywio y
os ab y, kiedy  eliwski zgin  z r k rajców praskich (1422).
Przera eni radykalnym ruchem spo ecznym umiarkowani zwolennicy husytyzmu  rycerze i
mieszcza stwo praskie  rozpocz li rokowania ze spadkobierc  Wac awa, Zygmuntem
Luksemburskim, który umocni  si  na Morawach i  sku, chc c wprowadzi  go na tron i
przywróci  pokój. Ale Zygmunt odrzuci  wszelkie ust pstwa na rzecz husytyzmu i  da
bezwarunkowej kapitulacji: dla zamanifestowania swych pogl dów w opanowanym przez siebie
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Wroc awiu straci  publicznie 23 przywódców powstania przeciw patrycjatowi. W takich
warunkach, przy rosn cej nienawi ci ludu miejskiego i ch opów do "rudego smoka" Zygmunta,
pra anie zdecydowali si  na walk  i rozeslali apele o pomoc do ca ego narodu. Z pomoc  przybyli
taboryci pod dowództwem  ki; oblegaj eaju  Prag  armia "krzy owców" Zygmunta zosta a
pobita pod Witkow  Gór  i zmuszona do odwrotu ( 1420).
Po tym zwyci stwie przywódcy ró nych od amów husytyzmu przyj li wspólne wyznanie wiary w
postaci tzw. czterech artyku ów praskich. G osi y one: 1) wolne g oszenie "s owa bo ego"; 2)
komuni  pod dwiema postaciami; 3) odebranie duchowie stwu  wieckiej w adzy i posiad ci; 4)
karanie grzeehów ci kich przez w adze  wieckie. Oczywi cie interpretacja tych artyku ów by a
bardzo rozbie na; na jej tle wy oni a si  w ruchu husyckim umiarkowana grupa utrakwistów (lub
kalikstynów
 od  ac. calix  kielich), reprczentowana przez uniwersytet (mistrz Jan Pribram, Jan z Rokicany),
zamo  szlacht  i cz  bogatego mieszczanstwa, oraz bardziej demokratyczny od am taborytów,
skupiony doko a  ki, z ony z ni szego mieszcza stwa, drobnej szlachty i ch opów. Taboryci
m.in. przyznawali poddanym prawo karania grzechów swych w adców, co mia o ogromne
konsekwencje spo eczne.
Po odparciu wypraw Zygmunta na Czechy sejm w Czas awiu (1421) pozbawi  go tronu i wybra
kompromisow  rad  rz dz ; ju  poprzednio przywódcy utrakwistów ofiarowali koron  czesk
królowi polskiemu, W adys awowi Jagielle, chc c uzyska  pomoc Polski przeciw Zygmuntowi.
Pod naciskiem kleru dagie o odrzuci  t  ofert , któr  podj  Witold litewski, wysy aj c do Czech
jako swego namiestnika ksi cia Zygmunta Korybutowicza (1422). Namiestnik nie uzyska jednak
ca kowitego uznania. Przeciw niemu opowiedzia  si ka, który na czele taboryckich "wojsk
polowych" zdoby  sobie ogromny autorytet. Gromi  on jedne po drugich najazdy"krzy owców" i

umi  bunty panów czeskich. Ogromne znaczenie mia ajego taktyka bojowatworzenie ruchomych
obozów z powi zanych  cuchami ci kich wozów zaopatrzonych w dzia a, o które rozbija y si
ataki konnego rycerstwa.
Po  mierci  ki (1424) na czele taborytów stan  inny wybitny wódz, dawny ksi dz, Prokop,
zwany Go ym lub Wielkim. On to kolejno rozgromi  najwi ksze krucjaty, organizowane przez
Rzesz  przeciw Czechom: w 1426 r. pod Usti nad  ab , w 1427 r. pod Tachowem, w 1431 r. pod
Doma licami. Jednocze nie od 1428 r. taboryci rozpocz li dzia ania ofensywne, organizuj c
wyprawy wojenne na kraje nieprzyjacielskie: na  sk, Morawy, do S owacji, Mi ni, Turyngii,
Bawarii. Najwi ksz  by a zorganizowana w porozumieniu z Polsk  wyprawa przeciw krzy akom w
1433 r., która dotar a a  do Ba tyku.
Zwyci stwa wojenne nie z agodzily sporów wewn trz Czech. Pod naciskiem utrakwistów
rozpocz to w 1432 r. rokowania z soborem bazylejskim (por. III, 22), które pog bi y jeszcze
bardziej ró nice zda  w obozie husyckim. Znu one wojn  spo ecze stwo, szczególnie
mieszcza stwo, które ponosi o wielkie straty, zw aszcza wskutek zmiany dróg handlowych
(omijaj cych Czechy od czasu wojny), powi ksza o obóz umiarkowanych. W rezultacie dosz o do
wojny domowej. W niczwykle krwawej bitwie pod Lipanami 30 maja 1434 r. utrakwi ci zadali
kl sk  taborytom, a je ców spalili  ywcem. Na polu bitwy poleg  Prokop Wielki. Walk
kontynuowa  Jan Rohacz z Dube, który do 1437 r. broni  si  w twierdzy Syjon, a pojej zdobyciu
zosta  stracony w Pradze. Zwyci scy utrakwi ci zawarli w 1436 r. z przedstawicielami soboru
bazylejskiego tzw. kompaktaty praskie, zapewniaj ce autonomi  ko cio a husyckiego i komuni
pod dwiema postaciami. Papiestwo jednak nigdy nie zatwierdzi o kompaktatów, a w 1462 r.
og osi o je za nieobowi zuj ce.

54. Jerzy z Podiebradu i Maciej Korwin. Jagiellonowie w Czechach i na W grzech
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Zatwierdziwszy kompaktaty, Zygmunt móg  wreszcie wkroczy  do Pragi i koronowa  si  ( 1436).
Pojego  miercijednak w 1437 r. tylko cz  panów czeskich popar a jego zi cia i nast pc ,
Albrechta II Habsburga (por. III, 44); drobna szlachta i miasta opowiedzia y si  za królewiczem
polskim Kazimierzem Jagiello czykiem. Wojna domowa zosta a wznowiona; w jej trakcie zmarl
Albrecht, ale w Polsce zwolennicy husytyzmu ponie li kl sk , co wp yn o na brak poparcia zjej
strony dla kandydatury Kazimierza. W Czechach na czo o szlachty husyckiej wybi  si  znakomity
dyplomata i polityk, Jerzy z Podiebradu, który w 1448 r. zaj  Prag  i przyj  tytu  regenta
królestwa. Chc c uzyska  poparcie wszystkich ugrupowa , doprowadzi  do uznania królem syna
Albrechta, W adys awa Pogrobowca, ijego koronacji w Pradze (1453).

mier  Albrechta II w czasie wyprawy przeciwko Turkom wywo a zamieszki równie  na
grzech. Wi kszo  szlachty doprowadzi a do elekcji króla polskiego W adys awa III (1440),

licz c na pomoc Polski przeciw  rkom; stronnictwo magnackie opowiedzia o si  za urodzonym
nie W adys awem Pogrobowcem. Na rzecz Jagiello czyka przechyli  szal  znakomity wódz

Jan Hunyady, który ws awi  si  w dotychczasowych wojnach z Turkami (por. III, 74). Krótkie
panowanie W adys awa zako czy o si mierci  króla pod Warn  ( 1444); wówczas rz dy obj
Hunyady w imieniu nieletniego Pogrobowca i do swej  mierci ( 1456) os ania  W gry przed
atakami tureckimi.
W rok pó niej zmar  W adys aw Pogrobowiec (1457); w Czechach zapewni  sobie wybór na króla
Jerzy z Podiebradu, na W grzech za  tron obj  syn Hunyady'ego, Maciej Korwin. Obydwaj zostali
wyniesieni na tron przez ugrupowania antyhabsburskie, ale ten fakt nie spowodowa  ich
wspó dzia ania. Rozumna polityka wewn trzna Jerzego, zmierzaj ca do wprowadzenia pokoju
religijnego i wzmocnienia w adzy królewskiej (m.in. przez odzyskanie dla korony dawnych dóbr
ko cielnych) napotka a opozycj  magnatów, a tak e katolickiego i w wi kszo ci niemieckiego
mieszcza stwa  ska i  yc. Decyduj cy cios zada o Jerzemu papiestwo: w 1466 r. Pawe  II
rzuci  na husyckiego króla kl tw  i oglosi  jego detronizacj , oferuj c koron  czesk  temu, kto
podejmie krucjat  antyhusyck . Ofert  przyj  Maciej Korwin, który w 1468 r. opanowa  Morawy,

sk i  yce i w 1469 r. koronowa  si  w O omu cu na króla Czech. Po enie Jerzego by o
niczwykle ci kie, Czechom grozi o powtórzenie stanu obl enia z lat dwudziestych. Jerzy
zrczygnowa  wobec tego z ambicji dynastycznych i wszed  w porozumienie z Kazimierzem
Jagiello czykiem, podtrzymuj cym pretensje  ony El biety, siostry Pogrobowca, do spadku
czeskiego. Z inicjatywy Jerzego sejm w Pradze w 1469 r. obra  jego nast pc  syna Kazimierza i
El biety, Wadys awa Jagiello czyka, a Polska rozpocz a wojn  z Maciejem Korwinem, zg aszaj c
równie  pretensje do tronu w gierskiego. W grzy zadali Polakom kilka dotkliwych pora ek, ale po
mierci Jerzego ( 1471) W adys aw obj  tron czeski. Rozejm w O omu cu ( 1479) pozostawi

Maciejowi Morawy,  sk i  yce.
Maciej Korwin, syn bohaterskiego pogromcy Turków, od pocz tku swego panowania cieszy  si
sympati  ogromnej wi kszo ci spo ecze stwa w gierskiego, tote  próby niektórych magnatów,
usi uj cych wysun  przeciw niemujagiello skiego kandydata, spe y na niczym. Jego sojusz z
papiestwem umo liwi  mu przeciwstawienie  wieckim magnatom mianowanych przez siebie
biskupów. Stworzenie licznych oddzia ów wojsk najemnych, utrzymywanych za ustanowion  w
porozumieniu z papie em "danin  tureck ", pozwoli o Maciejowi wzmocni  w adz  królewsk ,
os abion  od czasów Zygmunta Luksemburskiego. Jednak e zgromadzone w ten sposób  rodki
zosta y przeze  roztrwonione na realizacj  ambitnych planów osobistych: walk  o koron  czesk , o
Austri , starania o koron  rzymskoniemieck . Tote  z chwil mierci Macieja (1490) oligarchia
wróci a do w adzy, wynosz c na tron w gierski slabego króla czeskiego W adys awa
Jagiello czyka, który sta  si  narz dziem w r kach czeskiego i w gierskiego mo now adztwa.
Nawet armia najemna, mimo stale gro cego niebezpiecze stwa agresji tureckiej, zosta a
rozwi zana.
W ten sposób, w wyniku realizacji planów dynastycznych Kazimierza Jagiello czyka, ca a Europa

rodkowa od Ba tyku po Adriatyk znalaz a si  w r ku Jagiellonów. Nowa dynastia nie przynios a
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szcz cia ani Czechom, ani W grom. Przyczyni a si  do rozprz enia stosunków wewn trznych w
tych krajach, walk o w adz  mi dzy klikami magnackimi, upadku si y militarnej w momencie, gdy
zjednej strony zagra ali Turcy, a z drugiej Habsburgowie oczekiwali na w ciwy moment do
ponownego wysuni cia swych pretensji.
Dora nie jednak imperium jagiello skie, które nie dopu ci o Habsburgów do Czech i W gier,
podporz dkowa o sobie krzy aków, a nawet wci gn o w orbit  swych wp ywów ksi t Pomorza
Szczeci skiego, oznacza o cofni cie si  z Europy  rodkowej wp ywów niemieckich. Uzupe nia y
ten proces analogiczne zjawiska na pó nocy.

55. Walka krajów skandynawskich z ekspansj  niemieck . Unia kalmarska

Wszystkie trzy królestwa skandynawskie znalaz y si  w XIIIXIV w. pod wp ywem niemieckim.
Kupcy hanzeatyccy zak adali w miastach pó nocnych swe faktorie b  osiedlali si  w nich na
sta e; licznie przybywali rycerze pó nocnoniemieccy, otrzymuj cy hojne nadania i stanowiska; nie
brak o niemieckiego duchowie stwa  wieckiego i zakonnego. Kultura i sztuka niemiecka wywar y
w tym okresie wybitne pi tno na obliczu Skandynawii, a zw aszczajej miast.
Ustrój spo eczny pa stw skandynawskich powa nie si  ró ni  od innych krajów europejskich: poza
Dani , gdzie feudalizacja zrobi a najwi ksze post py, ch opi w swej masie zachowali wolno
osobist , prawo w asno ci, a nawet przedstawicielstwo w zgromadzeniach stanowych. Arystokracja

ado ograniczenia roli ch opów i ró nymi sposobami stara a si  uzale ni  ich od siebie;
pot ne ruchy powsta cze jednak niweczy y te próby.
Najg ciej zaludnionym i najzamo niejszym z trzech królestw by a Dania, która jednak po okresie
wietno ci za czasów Waldemara I i II pogr a si  w d ugotrwa e walki wewn trzne, os abiaj ce

pozycj  królewsk  i pozwalaj ce uchwyci  w adz  mo now adztwu  wieckiemu i duchownemu.
Krótkotrwa y okres sukcesów powróci  za czasów Eryka Menveda (12861319), który znowu
narzuci  zwierzchnictwo Danii ksi tom meklemburskim, a od Albrechta I Habsburga uzyska
potwierdzenie rczygnacji cesarstwa z ziem nadba tyckich luzyskanej ongi  przez Waldemara II od
Fryderyka II) z wyj tkiem Lubeki: ta ostatnia zreszt  równie  musia a odda  si  pod protekcj
Eryka. Wkrótce jednak po  mierci Eryka nast pi  najczarniejszy okres dziejów Danii: jego brat i
nast pca, Krzysztof II, zosta  wygnany, a w Danii rz dy przesz y w r ce zwalczaj cych si
wzajemnie stronnictw magnackich, w ród których g ówn  rol  odgrywa  niemiecki hrabia
Holsztynu, Gerard zwany Wielkim, który na w asn  r  osadza  królów b  zostawia  tron nie
obsadzony. Sytuacj  t  wykorzystywali Szwedzi, opanowuj c w 1332 r. Skoni . Dania zosta a
zalana przez niemieckich rycerzy, którzy otrzymywali od królów lub wprost od Gerarda zamki i

ci. Dopiero zamordowanie Gerarda (1340) umo liwi o obj cie w adzy przez legalnego króla,
Waldemara IV Atterdaga ( 134075). Waldemarowi uda o si  rozci gn  w adz  na wszystkie
cz ci kraju, wyprze  Szwedów ze Skonii, a nawet opanowa  Gotlandi . Podczas tych walk
napotka jednak gro nego przeciwnika w postaci miast hanzeatyckich; kiedy usi owa  zmniejszy
ich przywileje w miastach Skonii, gdzie w swych faktoriach kupcy hanzeatyccy korzystali z prawie
pe nej niczale no ci, wybuch a wojna (por. III,10).
O ile królowie du scy do  niech tnie patrzyli na opanowanie handlu w ich kraju przez
niemieckich kupców Hanzy, o tyle jeszcze wi cej powodów do niczadowolenia mieli Norwegowie.
Od drugiej po owy XIII w. hanzeaci, zaopatruj cy ich kraj w zbo e, zacz li traktowa  swe dostawy
(i ich wstrzymywanie)jako  rodek nacisku na królów norweskich, zmuszaj c ich do nadawania
Niemcom wci  nowych przywilejów. W ten sposób w Bergen powsta  wyodr bniony o rodek
hanzeatycki z niemieck  ludno ci  kupieck  i rzemie lnicz , z autonomiczn  administracj ,
uprzywilejowany w stosunku do ludno ci norweskiej. Kupcy niemieccy wchodzili w bezpo rednie
kontakty z norweskimi hodowcami i rybakami, uzale niaj c ich za pomoc  nak adu i eliminuj c
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rednictwo miejscowego kupiectwa. W ten sposób norweski handel, w XII i pierwszej po owie
XIII w. bardzo o ywiony, zosta  ca kowicie zniszczony; wyparto równie  z Norwegii kupców
angielskich. Monopol hanzeatów w Norwegii budzi  niech  miejscowej ludno ci; w miastach
dochodzi o nieraz do wyst pie  antyniemieckich. Najmocniejsz  pozycj  mia a Szwecja,
niczale na od dowozu  ywno ci z zewn trz, bogata w mied  i  elazo, a tak e w drewno i produkty
hodowli. I tu osiadali kupcy niemieccy, nawet w wi kszej liczbie ni  w pozosta ych królestwach,
ale zrównani w prawach z miejscow  ludno ci , szybko si  asymilowali.
Na pocz tku XIV w. (1319) dosz o do po czenia Szwecji i Norwegii pod ber em króla
szwedzkiego Magnusa Erikssona z dynastii Folkungów. Magnus, a tak e jego
syn i wspó regent Haakon VI, toczyli wojn  z Waldemarem o Skoni  i stali po stronie Hanzy.
Waldemarjednak przeci gn  ich na sw  stron , wysuwaj c plan unii wsz   stkich królestw
skandynawskich: nie maj c m skiego potomstwa, wyda sw córk  i spadkobierczyni , Ma gorzat ,
za Haakona VI C1363). Fakt ten sta  si  sygna em buntu dla znacznej grupy magnatów szwedzkich,
obawiaj cych si  hegemonii du skiej w projektowanej unii. Oflarowali oni koron  siostrze cowi
Magnusa, ksi ciu meklemburskiemu Albrechtowi; dzi ki poparciu niemieckiego mieszcza stwa
Sztokholmu, Albrecht opanowa  wi kszo  Szwecji (1364), a w rok pó niej, w bitwie pod Enk
ping, Magnus dosta  si  do niewoli. Hanza, która w pierwszym starciu z Waldemarem IV dozna a
pora ki, zawi zawszy konfederacj  miast w Kolonii (1367) wznowi a wojn  w koalicji z
Albrechtem szwedzkomeklemburskim i odnios a  wietne zwyci stwo, opanowuj c Kopenhag  i
zamki strzeg ce Sundu. Waldemar schroni  si  za granic , a du ska rada pa stwa podpisa a w 1370
r. upokarzaj cy pokój w Strza owie, uzale niaj cy nawet obsad  tronu du skiego od zgody Hanzy.
W trudnej chwili obj a rz dy w Danii po  mierci Waldemara jego córka Ma gorzata (1375), która
w 1380 r., po  mierci m a, Haakona VI, obj a równie  w adz  w Norwegii; ugodowa polityka
królowej wobec Hanzy i  cis e przestrzeganie przywilejów miast niemieckich i w Norwegii i w
Danii umo liwi y jej umocnienie si  na obu tronach oraz odzyskanie okupowanych przez
hanzeatów zamków nad Sundem C1386). Umia a te  Ma gorzata wykorzysta  rosn ce w Szwecji
niezadowolenie z rz dów Albrechta, faworyzuj cego wsz dzie niemieckich przybyszów; w 1386 r.
cz  szlachty szwedzkiej ofiarowa a jej tron i wkrótce Albrecht straci  oparcie w kraju; w 1389 r.
w bitwie pod Falk ping dosta  si  do niewoli. Sprawyjego bronili do 1395 r.
Niemcy sztokholmscy i grasuj cy po Ba tyku na rachunek Albrechta piraci, ale Lubeka poparla
Ma gorzat , rzeczniczk  pokoju, tak potrzebnego do regularnego funkcjonowania handlu. W walki
wmieszali si  krzy acy, którzy przez dziesi  lat (13981408) okupowali Gotlandi .
Dzi ki swym zdolno ciom i taktowi Ma gorzata nie tylko potrafi a umocni  swe panowanie w ca ej
Skandynawii, ale przygotowa a grunt pod sta e po czenie trzech królestw, maj ce uczynie z nich
pot , zdoln  do politycznego i gospodarczego uniezale nienia si  od wp ywów niemieckich. Na
zje dzie w Kalmarze w 1397 r. przeprowadzi a uchwa  o unii trzech królestw i wybór na króla
Danii, Norwegii i Szwecji Eryka Pomorskiego, syna ksi cia s upskiego, a wnuka swej siostry. Unia
kalmarska nosi a charakter unii personalnej; na przysz  wszystkie trzy kraje mia y wybiera
wspólnego monarch  i prowadzi  wspóln  polityk  zagraniczn ; poza królem nie mia yjednak
adnej wspólnej instytucji.

ciwe rz dy obj  Eryk dopiero po  mierci Ma gorzaty w roku 1412. Jego zamys y
si ga yjeszcze dalej ni  polityka trze wo my cej poprzedniczki: dla swego nast pcy zabiega  o

 Anny, jedynej wówczas spadkobierczyni W adys awa Jagie y, chc c po czy  kraje unii
polskolitewskiej z krajami unii kalmarskiej w jedno wielkie imperium. Kiedy plany te sta y si
nierealne po urodzeniu m skich dziedziców Jagie y, Eryk rozpocz  walk  z hrabiami Holsztynu o
oderwany od Danii Szlczwig, co wci gn o go w konflikt z miastami hanzeatyckimi. Przeciw nim z
kolei popiera  Eryk Holendrów; namacalnym skutkiem tej wojny by o wprowadzone w 1429 r. c o
od wszystkich statków, przep ywaj cych Sund, które odt d (a  do 1857) zasila o skarbiec królów
Danii.
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Ju  za czasów Eryka zaznaczy  si  gro ny konflikt mi dzy Szwecj  a Dani , który mial w
przysz ci doprowadzi  do rozbicia unii. Hegemonia w unii nale a do Danii: królowie, wszyscy
niemieckiego pochodzenia, rczydowali w Danii, otaczali si  niemieckodu sk  arystokracj , któr
ch tnie osadzali równie  w obu pozosta ych królestwach. Stosunkowo  atwe by o to w Norwegii,
która podupad a gospodarczo, a demograficznie nie mog a si  podnie  po kl skach Czarnej

mierci; tutaj arystokracja du ska w ci gu XV w. zdo a si  zadomowi . W Szwecji jednak
wyst powa a przeciw królom faworyzuj cym Du czyków nie tylko zazdrosna o wp ywy
magnateria, ale i ch opi, oburzeni zwi kszeniem podatków i próbami narzucenia im robocizn na
rzecz króla; powstanie ch opskie Engelbrekta Engelbrektsona ( 1435), przyczyni o si  do obalenia
rz dów Eryka Pomorskiego. Opozycja Szwedów przybra a na sile szczególnie po obj ciu rz dów
przez dynasti  oldenbursk  (Chrystian I od 1448), która po czy a z Dani  Szlczwig i Holsztyn. W
wyniku licznych powsta  szwedzkieh ': przeciw królom w adza ich w Szwecji by a nominalna, a
próby jej przywrócenia  j za amywa y si  z regu y po kilku latach. Ca kowite zerwanie unii
kalmarskiej by o ju  kwesti  czasu i istotnie nast pi o w 1523 r.
Cech  charakterystyczn  krajów Europy  rodkowej i Pó nocnej w XIVXV w. jest  . stosunkowo
atwe kszta towanie si  wielkich, wielonarodowych tworów politycznych, nie powi zanychjednak

wewn trznie  adnymi  ci lejszymi wi zami ekonomicznymi  , i dlatego pozbawionych trwa ci.
Najtrwalszy z tych zwi zków, unia polskolitewska,   . dopiero w XVI w. otrzyma bardziej  cis e
formy.  adne z pa stw Europy  rodkowej i
I Pó nocnej nie zdo o wytworzy  silnej w adzy królewskiej; zasada dziedziczno ci '. tronów coraz
bardziej ust powa a w cie  przed zasad  elekcji. Wielk  rol  we  ! wszystkich pa stwach tych
regionów Europy odgrywa y przedstawicielstwa stanowe,, sejmy, reprczentuj ce z regu y szlacht  i
w ró nych proporcjach  miasta, a w Szwecji i Norwegii równie  ch opów.
W Polsce, Czechach i na W grzech przedstawicielstwa te toczy y walk  o w adz  nie ze siab
monarchi , ale z oligarchi  magnatów  wieckich i duchownych, wykorzystuj cych ka  okazj  do
zagarni cia rz dów. W Skandynawii natomiast oligarchia magnacka nie znajdowa a przeciwnika w
obr bie w asnej klasy, w postaci drobnego rycerstwa, które tam w ciwie nie istnia o;jedyn
opozycj  przeciw oligarchii stanowi o stosunkowo jeszcze s abe mieszcza stwo. W ten sposób w
momencie, kiedy na Zachodzie francuscy Walczjusze i hiszpa scy "królowie katoliccy" budowali
fundamenty królewskiego absolutyzmu, w Europie  rodkowej toczy a si  walka o "demokracj
szlacheck ", a w pó nocnej panowa a niepodzielnie niemal arystokracja, likwiduj c wszelkie
emancypacyjne wysi ki królów.

KRAJE  RÓDZIEMNOMORSKIE W XIV XV W.

56. Struktura spo ecznogospodarcza W och Geneza podzia u na Pó noc i Po udnie

Kiedy Francja XIV w. w wyniku trudno ci gospodarczych, gro nych konfliktów spo ecznych i
niszczycielskich wojen traci a swe przoduj ce stanowisko w Europie, jej rol  kulturaln , a po
cz ci i gospodarcz  przechwyci y W ochy. Podobniejak Francj , nawiedzi a je plaga Czarnej

mierci i innych epidemii; kryzys gospodarczy XIV w. kosztowa  W ochy wiele i odbi  si
zarówno na kredycie (katastrofa banków florenckich),jak i na handlu zamorskim; ze
wszystkichjednak tych ciosów pó nocne W ochy, a w szczególno ci Lombardia i Toskania,
wyleczy y si  do  szybko. Mediolan i Florencja utrzymywa y sw wietno , podobnie jak
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Wenecja, wysuwaj ca si  teraz stanowczo w handlu lewanty skim przed sw  star  rywalk   Genu .
Okres rozkwitu prze ywa o równie  rolnictwo lombardzkie, które  w przeciwie stwie do
toska skiego  dzi ki powi zaniu z ch onnymi rynkami miejskimi przyci ga o silne kapita y
mieszcza skie, nie unikaj ce nawet inwestycji melioracyjnych.
Po udniowe W ochy natomiast, wraz z Pa stwem Ko cielnym i Sycyli , stan y w obliczu
powa nej regresji ekonomicznej, a tak e spo ecznopolitycznej. Kwitn ce w XII w. i za Fryderyka
II Po udnie, którego stan gospodarczy umo liwi  zbudowanie jednej z najsilniejszych monarchii
europejskich, opartej na najnowocze niejszych zasadach administracji, po podboju andegawe skim
i wojnach andegawe skoarago skich zacz o podupada  i traci  znaczenie. Ju  Karol I przywiód
ze sob  francuskich i prowansalskich baronów, którym nadawa  znaczne obszary, przywracaj c
przestarza  struktur  lenn  i zwi zan  z ni  feudaln  form  eksploatacji ludno ci ch opskiej.
Wzrastaj cy ucisk ch opów wywo ywa  liczne powstania. Na Sycylii wyzwolenie kraju spod

adzy Francuzów zapocz tkowa o tylko panowanie arago skie z nap ywem now5 ch chciwych
baronów feudalnych. W Pa stwie Ko cielnym natomiast przeniesienie dworu papieskiego do
Awinionu otwar o okres ca kowitej wszechw adzy mo nych rodów: Colonnów, Orsinich i innych;
znaczne cz ci pa stwa utworzy y formalnie tylko od papie a zale ne pa stewka feudalne; liczne
komuny miejskie (Bolonia, Imola, Viterbo i in.) równie  si  usamodzielni y, ale z trudem
utrzymywa y sw  niczale no  wobec zakusów feudalnych s siadów. Rezultatem by o tu rosn ce
uzale nienie ch opów i niedorozwój miast, w cznie z upadaj cym Rzymem, miejscem
ustawicznych star  zbrojnych.
W ten sposób ju  w XIV w. ukszta towa  si  aktualny do dzi  podzia  W och na silnie rozwini
gospodarczo i kulturalnie Pó noc oraz zacofane i ubogie Po udnie. On to przede wszystkim
decydowa  o politycznym rozbiciu kraju, na które zreszt  wp yn o wiele innych przyczyn; mo e
najwa niejsz  z nich jest pozostawienie symbolu zjednoczenia, w oskiej korony królewskiej i
cesarskiej rzymskiej, w r ku obcych monarchów zza Alp. W wyniku tego stanu rzeczy tendencje
do wyparcia obcych królów z W och by y jednocze nie tendencjami do decentralizacji.

57. Ostatnie interwencje cesarskie

Spory papiestwa i cesarstwa w XII w. zostawi y we W oszech trwa y  lad w postaci istniej cych
niemal w ka dym mie cie ugrupowa  gwelfów i gibelinów. O ile pocz tkowo gwelfowie
reprczentowali ruch komunalny, walcz cy z elementami feudalnoarystokratycznymi o
demokratyzacj  w adzy w miastach, o tyle ju  w XIII w. podzia  ten si  zatar , a walki stronnictw
sta y si  wyrazem rywalizacji walcz cych o w adz  najmo niejszych rodzin. U progu XIV w.
podzia  polityczny miast pó nocnow oskich ustabilizowa  si : w r ku gwelfów pozosta a w adza
m.in. we Florencji, Bolonii, Nowarze, Brescii, Bergamo, Padwie, Mantui i Ferrarze; gibelini
rz dzili w Cremonie, Pawii, Asti, Modenie, Sienie, Lukce i Pizie. Nieustabilizowan  sytuacj  mia
tylko Mediolan; gwelfowie pod wodz  rodziny della Torre i gibelinowie, na czele z rodem
Viscontich, drog  przewrotów i wojen domowych na przemian opanowywali w adz .
Ten system by  jednocze nie podstaw  sta ych koalicji politycznych. Gibelinowie spogl dali za
Alpy, kultywuj c legend  cesarsk , gwelfowie, w nieobecno ci papie a, opierali si  na pot dze
Andegawenów neapolita skich; na co dzie  jednak obie grupy miast i pa stewek zwalcza y si
zaciekle mi dzy sob , tworz c charakterystyczn  dla ówczesnych W och atmosfer  chaosu.
Dlatego te  pojawienie si  w 1310 r. we W oszech  po sze dziesi ciu latachcesarza (por. III, 40)
wywo o wielki zapa  w ród gibelinów i poruszy o umys y wielu ludzi, pragn cych ratowa  Itali
z odm tów wiecznego chaosu; Dante widzia  w Henryku VII uciele nienie nadziei odrodzenia
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wi tego Cesarstwa Rzymskiego i zjednoczenia chrze cija stwa. Triumfalnie przyj ty przez miasta
pó nocnow oskie, Henryk usun  z Mediolanu gwelfickich della Torre i oddaj c w adz  Viscontim,
stworzy  now  twierdz  gibelinizmu. Opór stawi a Henrykowi tylko Florencja, popierana przez
Roberta neapolita skiego; papie  zajmowa  ci gle stanowisko dwuznaczne i nie odmówi
Henrykowi VII koronacji cesarskiej (1312). Obl enie Florencji sko czy o si  niepowodzeniem,
mimo tojednak cesarz rozpocz  przygotowania do wyprawy przeciw Robertowi, gdy nag a  mier
zniszczy a te plany.
Jego nast pca, Ludwik IV, pojawi  si  we W oszech w 1327 r. w ca kowicie innej atmosferze: jako
wykl ty przeciwnik papiestwa, popierany przez radykalne kr gi franciszkanów oraz zwolenników
redukcji  wieckiej w adzy papie a (por. III, 18). Dzi ki poparciu Viscontich, a potem kondotiera
Castruccio Castracane zdo  opanowa  Piz , a nast pnie dotrze  do Rzymu, w którym wybuch o
(1327) powstanie antypapieskie; na czele miasta, tworz cego teraz republik , sta a antypapieska
oligarchia, a przed wszystkimi "senator" Sciarra Colonna, ongi  organizator porwania Bonifacego
VIII z Anagni. Po ho dzie, z onym Ludwikowi przez lud rzymski na Kapitolu, nast pi a 17
stycznia 1328 r. uroczysta koronacja w katedrze  w. Piotra; korony na g ow  Ludwika nie w
aden z biskupów, lecz Sciarra Colon najako przedstawiciel "senatu i ludu rzymskiego". Z

entuzjazmem przyj  to w Rzymie uroczyst  detronizacj  papie a Jana XXII i wybór skromne go
minoryty Miko aja V, który mia
rczydowa  w "Wiecznym Mie cie".
Ale bezczynno  Ludwika, jego za targi z w oskimi sprzymierze cami i zamieszanie w armii
och odzi y entu zjazm rzymian. Narzucone przez cesa rza ci ary finansowe i brak  ywno ci,
spowodowany przez armi  cesarsk , odwróci y sympatie: opu ci  cesarza Castruccio, a z
Viscontimi ju  poprze dnio Ludwik si  poró ni , a nawet ich uwi zi . W sierpniu 1328 r. cesarz
ijego papie  musieli spiesznie opu ci  Rzym przed wojskami Roberta z Neapolu,  egnani przez lud
rzymski gradem ka mieni. Legenda cesarska przebrzmia  a ca kowicie, byju  nigdy nie wróci .
W 1331 r. natomiast pojawi  si  inny awanturnik zza Alp, Jan Luksemburski, król Czech (por. III,
41), który korzystaj c z popularno ci we W oszech imienia swego ojca Henryka VII, wmiesza  si
w spory miast pó nocnow oskich i opanowa  kolejno Bresci , Bergamo, Cremon , Como, Pawi ,
Nowar  i Vercelli, a przeszed szy z Lombardii dalej na po udnie, zosta  panem Parmy, Reggio,
Modeny i Lukki. Niektóre z tych miast wolaly podda  si  Janowi ni  legatowi papieskiemu
Bertrandowi du Poujet, który z pot  armi  operowa  wówczas w Lombardii licz c na poparcie
gwelfów. Jednak e powstanie wielkiego w adztwa luksemburskiego w pó nocnych W oszech na
krótkc  tylko zaskoczy o tamtejsze pa stwa: Florencja, Mediolan, Ferrara, Werona i Gonzagowie z
Mantui, a wi c dawni gwelfowie i gibelinowie zawarli w Castelbaldo (1331) lig  w obronie
równowagi w oskiej, skierowan zarówno przeciw Luksemburgom,jaki legatowi papieskiemu;
przy czy  si  nawet do niej Robert neapolita ski. W ci gu dwu lat i Jan Luksemburski (u którego
boku wyst powa  m ody syn, pó niejszy Karol IV), i Bertrand du Poujet zostali wyparci za Alpy; w
Lombardii pierwsz  pot  sta  si  mediola ski ród Viscontich, który przy czy  do swoich
posiad ci Cremon .

58. Przemiany spo ecznopolityczne w miastach w oskich.

Liga w Castelbaldo by a  wiadectwem upadku dawnych podzia ów na gwelfów i gibelinów, a
towarzysz ce jej procesy polityczne wi za y si  ze zmianami ustrojowymi w miastach w oskich i
powstawaniem wi kszych organizmów pa stwowych. Walki wewn trzne w miastach w oskich w
drugiej po o ,ie XIII w. coraz cz ciej pomaga y uchwyci  w adz  jednostkom. Czasem byli to
przywódcy zwyci skiego stronnictwa, którzy drog  demagogicznego odwo ywania si  do mas
ludowych trzymali w szachu oligarchi  kupieck , czasem przyzywani z zewn trz panowie feudalni,
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a nawet ksi ta, którzy jako pozostaj cy poza miejscowymi konfliktami, mieli utrzymywa
równowag  polityczn  mi dzy partiami i rozstrzyga  spory. Najwcze niej w ten sposób osi gn

adz  w Ferrarze podesta Azzo d`Este (1208), zapocz tkowuj c wielowiekowe panowanie swego
rodu w tym mie cie i nale cym do niego okr gu, a z czasem równie  w Modenie i Reggio. W
1240 r. w Mediolanie zdoby  w adz  gwelficki capitano del popolo Pagano della Torre; ród jego,
obalony w 1277 r. przez arcybiskupa Ottona Visconti, musia  na czas pewien (do 1302) ust pi
miejsca krewniakom arcybiskupa, a w 1310 r. Henryk VII znowu utwierdzi  w Mediolanie
gibeli skiego "signora" Mateusza Viscontiego i odt d ród Viscontich zapanowa  w sercu
Lombardii, na wszystkie strony rozszerzaj c swe panowanie. Inny ród gibeli ski, Scaligerowie,
opanowa  w adz  w 1259 r. w Weronie. Tylko we Florencji i Pizie zamachy
zwolennikówjedynow adztwa by y krótkotrwa e; dopiero w pierwszej po owie XV w. ród Medici
(Medyceusze) zdo  opanowa  w adz  we Florencji i na otaczaj cych j  terenach.
Rozwój polityczny Wenecji poszed  w przeciwnym kierunku: stopniowo zniesiono zgromadzenie
ludowe, ale równie  w adza do y zosta a zredukowana do roli do ywotniego prczydenta republiki;
dzi ki os abieniu znaczenia g owy pa stwa zmnie szono mo liwo  odwo ania si  jej do mas
ludowych; w adza oligarchii, reprczentowanej w wybieranej spo ród patrycjatu Wielkiej Radzie i
wy anianych przez ni  organach (Ma a Rada, Rada Dziesi ciu), by a dzi ki temu niewzruszona.
Kiedy w 1355 r. do a Marino Faliero próbowa  obali  oligarchi  i w oparciu o lud wenecki
pochwyci  w adz  w swoje r ce, prób  t  przyp aci yciem. Aby zapobiec na przysz
podobnym tendencjom, stworzono Rad  Dziesi ciu sprawuj  tajny nadzór nad dzia alno ci
wszystkich urz dów; podlega a jej specjalna policja polityczna. Swoisty patriotyzm patrycjatu
weneckiego, oparty na dobrze zrozumianym w asnym interesie, stanowi  o zwarto ci pa stwa i w
konsekwencji jego polityki, niczwyk ej na burzliwym tle W och; sprawny system rz dów
udaremnia  w zarodku wszelkie spiski i próby przewrotów. Jednak polityka wewn trzna Wenecji
nosi a cechy pog biaj cego si  konserwatyzmu, który z czasem mia  zaci  na rozwoju
republiki.
Wytworem sytuacji w oskiej XIIIXIV w. i toczonych mi dzy w oskimi pa stwami nieustannych
wojen by y zawodowe zbrojne oddzia y najemne, wynajmuj ce si  za pieni dze na us ugi
poszczególnych pa stw; na ich czele stali dowódcy, zwani kondotierami (condottieri), kieruj cy
tym osobliwym przedsi biorstwem. Zwykle wywodzili si  oni spo ród zubo ych rycerzy, ale
do  cz sto z ni szych warstw spo ecznych. Zawodowe armie kondotierów nie mia y równych pod
wzgl dem wy wiczenia i sprawno ci; dowódcy ich przyczynili si  bardzo do udoskonalenia sztuki
wojennej; ale te przekupne i pozbawione jakiejkolwiek moralno ci oddzia y pustoszy y kraj i nie

y  adnej idei poza ide  zysku i  upów. Kondotierzy w oscy (do najs awniejszych nale eli: w
XIV w. Castruccio Castracane, w XV w.  Francesco Busone, zwany Carmagnola, Bartolomeo
Colleoni i Francesco Sforza) cz sto d yli do zagarni cia w adzy w pa stewkach, którym s yli,

 te  starali si  za  nowe pa stewka na opanowanym terenie.

59. Cola di Rienzo. Tendencje unifikacyjne we W oszech

Przy tym ogólnym zwrocie w miastach w oskich od oligarchii bogatego mieszcza stwa do
monarchii, cho  pocz tkowo nie koronowanej ("tyranii"), nale y odnotowa  jednak do  liczne
ruchy o charakterze demokratycznym, z których najwi ksz  s aw  osi gn  rzymski ruch
republika ski. W nieobecno ci papie a w adza w Rzymie pozostawa a w r kach tamtejszego
mo now adztwa, dopuszczaj cego si  bezprawia powi kszaj cego chaos przez rywalizacj  mi dzy
poszczególnymi domami. Na czele ruchu rzemie lniczoplebejskiego, który w maju 1347 r. obali
rz dy oligarchii, stan  prawnik Cola di Rienzo, humanista i przyjaciel Petrarki, który ze swych
lektur pisarzy rzymskich zaczerpn  nie tylko zami owanie do ich twórczo ci, ale i marzenie o
odrodzeniu staro ytnego Rzymu wjego republika skiej postaci. Rienzo przyj  tytu  trybuna ludu,

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


zreorganizowa  administracj  i finanse miasta, a tak e stworzy  milicj  ludow . Opieraj c si  na
niej, zmusi  arystokratów do wydania republice swych zamków i z enia przysi gi wierno ci.
Odniós szy sukcesy w samym mie cie, Cola di Rienzo rzuci  has o zjednoczenia miast w oskich
pod egid  Rzymu, jako wst pu do zjednoczenia kraju. Has o to jednak nie znalazlo poparcia u
innych miast, niech tnych zarówno hegemonii Rzymu, jak i egalitarystycznym has om trybuna;
zagro ony w posiadaniu Rzymu papie  HIemens VI rzuci  na niego kl tw  i ju  w grudniu 1347 r.
Cola di Rienzo musia  uchodzi  z Rzymu przed zwyci sk  arystokracj . W 1350 r. zjawi  si  w
Pradze przed Karolem IV, którego usi owa  przekona  do swych rzymskich idei  podobniejakjego
przyjaciel Petrarka. Ale Karol IV nie chcia  ani walczy  o hegemoni  we W oszech, ani zrywa  z
papiestwem; uznawszy Col  za heretyka, odes  go w 1352 r. do Awinionu. Papie  Innocenty VI
postanowi  wykorzysta  go do wytr cenia w adzy w Rzymie z r k arystokracji i przywróceriia jej
papiestwu. Na czele najemnych oddzia ów Cola di Rienzo zjawi  si  w kwietniu 1354 r. ponownie
w Rzymie, entuzjastycznie witany. Na mo nych, którzy zaj li nieprzejednane stanowisko, posypa y
si  konfiskaty maj tków; ale utrzymanie oddzia ów najemnych wywo o konieczno  na enia
podatków na konsumpcj  (nawet na sól i wino), co  poci gn o za sob  utrat  popularno ci trybuna

ród mas ludowych. 8 pa dziernika 1354 r. Cola di Rienzo zgin  w zamieszkach ulicznych, a
wkrótce potem legat kardyna  Albornoz przywrócil w Rzymie w adz  papiesk .
Dzia alno , a zw aszcza odczwy Coli di Rienzo by y wyrazem rozwijaj cego si  w XIV w.,
widocznego ju  w pismach Dantego, patriotyzmu w oskiego, zmierzaj cego do po czenia Italii w
ramach pa stwa pod berlem cesarza lub papie a; pó niej jako czynnikjednocz cy bywali tak e
wysuwani: król neapolita ski, ksi  miediola ski, Medyceusze, a nie brak o te  hasel
republika skich, nawi zuj cych do republiki rzymskiej. J zyk toska ski  dzi ki Dantemu, Petrarce,
Boccacciowi  rozpowszechnia  si  w ca ej Italii jako ogólnow oski j zyk literacki, a studia
humanistyczne nad staro ytno ci  i dawnymi, pe nymi chwa y, dziejami Rzymu budzi y t sknot
za jedno ci , a zarazem nienawi  do "barbarzy ców" zza Alp. Uwielbienie dla sztuki staro ytnej
by o m.in. równoznaczne z niech ci  do zaalpejskiej, "gotyckiej" sztuki, przy czym okre lenie to
by o synonimem babarzy stwa.
Podobniejednakjak w Niemczech, tak i we W oszech partykularyzm by  silniejszy i opieral si  na
bardzo du ych rozbie no ciach struktury ekonomicznej i sprzeczno ci interesów ró nych cz ci

och i ró nych miast w oskich. Nie znaczy to, aby trwa  nadal stan kra cowego rozdrobnienia:
zamiast wielkiej liczby ma ych tyranii, ksi stw i terytoriów miejskich wytwarza si  w XIVXV w.
zespó  kilkunastu pa stw o zwartych na ogó  terytoriach, o zreorganizowanej administracji i
ambicjach w zakre sie kulturalnym. Z ustawicznych walk, prowadzonych w drodze star  zbrojnych,
przetargów dyplomatycznych, stosowania trucizny i sztyletu wy oni  si  w XV w. ustabilizowany
obraz w oskiej "równowagi politycznej".

60. Pa stwa w oskie: Werona, Mediolan

W XIII stuleciu do najsilniejszych tyranii lombardzkich nale a Werona. Ju  w 1239 r. narzuci
sw  w adz  temu miastu jeden z bliskich wspó pracowników Fryderyka II, znienawidzony przez
papiestwo Czzelino da Romano; pojego upadku (1259) rz dy w Weronie obj  capitnno del popolo
Mastino della Scala, który na przesz o sto lat utwierdzi  w adz  rodu Scaligerów, rz dz cego z i cie
monarszym przepychem. Najwybitniejszy z nich, Can Grande (131129), podporz dkowa  sobie
Vicenz , Padw  i Treviso. W 1387 r. tyrania Scaligerów upad a pod ciosami Viscontich z
Mediolanu. O spadek po Scaligerach upomnia a si  te  wkrótce Wenecja. 
Glówn  pot  na pó nocy stanowi  Mediolan Viscontich, którego posiad ci obejmowa y coraz
szersze tereny Lombardii. Mateusz Visconti otrzyma  w 1311 roku od cesarza Henryka VII tytu
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wikariusza cesarstwa w Lombardii; w 1395 r. jego potomek Jan Galeazzo ( 1378 1402), fundator
katedry mediola skiej, dosta  od Wac awa Luksembur. skiego za 100 tys. florenów tytu  ksi cy.
Za jego czasów Mediolan osi gn  szczyt pot gi: w 1387 r. Jan Craleazzo podbi  Weron , k ad c
kres pot nej siniorii Scaligerów, opanowa  tak e Boloni , Perugi , Parm , Piacenz , a na pewien
czas Padw , Sien  i Piz ; w 1401 r. rozbi  wojska króla rzymskiego Ruprechta, uniemo liwiaj c
mu koronacj  w Rzymie (por. III, 44).
Mimo trudno ci, wywo anych nagl mierci  Jana Galeazzo, m odszy jego syn, Filip Maria
(141247), zdo  utrzyma  znaczn  cz  ojco. wskich zdobyczy. Narzuciwszy przy
pomocy kondotiera Carmagnoli sw    w adz  Genui (1421), potrafi  stawi  czo o gro nej koalicji
weneckoflorenckiej, wspomaganej przez tego  kondotiera, swego by ego sprzymierze ca, cho
poniós  powa ne straty na rzecz Wenecji (pokój w Ferrarze 1428, utrata Bergam o i Brescii). W
porozumieniu z Alfonsem arago skim d  do podzia u wp ywów we

oszech, k iedy dosi a go  mier . Wraz z nim wygas a ksi ca linia Viscontich. W Mediolanie
og oszono triumfalnie "republik  ambrozja sk ", z ustrojem wzorowanym na Wenecji, ale ani
miasta ksi stwa Viscontich, ani s siednie pa stwa nie chcia y uzna  republiki. W tej sytuacji
kondotier na s bie republiki, Francesco Sforza, oglosi  si  ksi ciem jako Franciszek I (1450 6) i
stawi  opór koalicji weneckoarago skiej, usi uj c wzi  udzia  w rozbiorze dziedzictwa Viscontich;
pokój w Lodi (1454) zako czy  t  seri  wojen, ustalaj c na pó  wieku granice ksi stw
pó nocnow oskich. Pod rz dami Franciszka I i jego syna Galeazzo Marii (146676) spr cie
rz dzony i kwitn cy gospodarczo i kulturalnie Mediolan nale  do najpot niejszych pa stw

oskich.

61.Pa stwa wloskie: Wenecja i Genua

Pierwsza po owa XV w. przynios a rozbudow  posiad ci Wenecji we W oszech, które ros y w
miar jak kurczy y si  zamorskie kolonie republiki. Poza posiad ciami w Dalmacji, utraconym i
przej ciowo za Ludwika Wielkiego (1358) na rzecz W gier i Istri , republika uzyska a w 1339 r.
od Scaligerów Marchi  Treviso (przej ciowo utracon  na rzecz Habsburgów, odzyskan  1388).
Ten punkt oparcia na kontynencie (Terra Ferma), zapewniaj cy Wenecji kontrol  dróg handlowych
do Niemiec, sta  si  odskoczni  do dalszych podbojów, dokonywanych w ostrej rywalizacji z
Mediolanem.  mier  Jana Galeazzo Viscontiego ( 1404) wykorzysta  do a Micha  Steno do
opanowania Padwy, Vicenzy i Werony (do 1406); w wojnie koalicyjnej przeciw jego synowi
Filipowi Marii, do a Franciszek Foscari uzyska  Bergamo i Bresci . Wreszcie wpad  w r ce
wenecjan teren Marchii Friulskiej, formalnie nale cej do patriarchatu akwilejskiego, przedmiot
rozgrywki mi dzy Habsburgami a Luksemburgami (1421). W grom Zygmunta Luksemburczyka
republika odebra a do 1420 r. ca  Dalmacj  poza R,aguz , która zachowa a niczale no , nie
wahaj c si  (od 1467) przyj  protektoratu su tana tureckiego. Na wschodzie, po wyga ni cu
Lusignanów, wenecjanka Katarzyna Cornaro, ostatnia królowa Cypru, przekaza a w 1489 r. wysp
ojczystemu miastu. Pot ga Genui natomiast od kl ski pod Chiogi  ( 1381) chyli a si  ku upadkowi.
Pot na ongi  metropolia pozostawa a pod protektoratem Prowansji, Sabaudii, a najcz ciej
Mediolanu, cho  zachowa a autonomi  i znaczenie handlowe, zw aszcza w dziedzinie kredytu.
Obydwa wielkie emporia handlowe, pozostaj ce od dawna w o ywionych kontaktach z cywilizacj
bizantyjsk  i arabsk , korzysta y z tych kontaktów w sposób do  powierzchowny i z praktycznego
punktu widzenia: nie mia y te  godnego uwagi udzia u ani w pr dach humanistycznych, ani w
kulturalnej rewolucji w oskiego Odrodzenia XV w. Genue czycy uchodzili nawet we W oszech za
przeciwników wykszta cenia, bezcenna za  biblioteka, któr  zapisa  Wenecji kardyna  Bessarion,

ugi czas butwia a nie u ywana.
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62. Pa stwa w oskie: Sabaudia  Piemont, Ferrara  Modena

W zachodniej cz ci pó nocnych W och najpot niejszymi ksi tami byli w adcy Sabaudii i
Piemontu, panuj cy nad rozleg ymi ziemiami, cz ciowo o ludno ci francuskiej, cz ciowo

oskiej, a nawet (na terenie Szwajcarii) niemieckiej. Geneza hrabstwa Sabaudii si ga czasów
królestwa Burgundii, na którego terenie powsta o ono w X w.; od tego czasu Sabaudia pozostawa a
w r kachjednego rodu. Fundatorem pot gi domu sabaudzkiego by  Humbert I Bia or ki (zm.
ok.104748). Jego syn Odon (zm.1057) po lubi  Adelajd , dziedziczk  margrabstwa Turynu,
otwieraj c ekspansj  Sabaudii we W oszech. Pot  rodu, zajmuj cego pozycje gibeli skie,
rozbudowali dwaj hrabiowie Sabaudii w XIV w. : Amadeusz VI Zielony Hrabia ( 134383) i
Amadeusz VII Czerwony Hrabia (138391); ten ostatni przez przy czenie Nicei uzyska  dost p do
Morza  ródziemnego. Wreszcie syn "Czerwonego", Amadeusz VIII Pokojowy (13911434), który
po czy  w swym r ku wszyskie rozproszone posiad ci m odszych linii rodu (m.in. Turyn) i
przy czy  Genew , uzyska  w 1416 r. od Zygmunta Luksemburskiego tytu  ksi cy, a po
abdykacji zosta  ( 1439), jako Feliks V, papie em soboru bazylejskiego. Si  pa stwa sabuadzkiego
stanowi o, poza jego rozmiarami, kluczowe po enie na prze czach alpejskich; s abo ci  by o
rozbicie geograficzne i j zykowe oraz sprzeczno  interesów ró nych posiad ci. W XV w. punkt
ci ko ci polityki sabaudzkiej przesun  si  do W och, ale spory mi dzy rozrodzonymi potomkami
soborowego papie a poch ania y si y pa stwa, nieustannie zagro onego od zachodu przez Francj .
Na po udnie od Padu do powa niejszych si  politycznych nale o w adztwo rodu Este wywodz ce
si  z feudalnego mo now adztwa longobardzkiego; Azzo II, zmar y w 1097 r., odziedziczy  w
Niemczech wielkie posiad ci alema skobawarskiego rodu Welfów; jeden z jego synów,
imieniem Welf, ksi  bawarski, dziad Henryka Pysznego, zapocz tkowa  te  niemieck  ga
rodu, która przyj a nazw  Welfów: drugiFulko zosta  panem w oskich posiad ci domu. W XIII
w. jego potomkowie jako gwelficcy podestowie umocnili sw  w adz  w Ferrarze, wolnym mie cie,
formalnie wchodz cym w sk ad Pa stwa Ko cielnego; w ci gu XIIIXV w., wykorzystuj c
koniunktur  polityczn , rozszerzyli sw  w adz  na Moden  (1289) i Reggio (1290), a wreszcie
Rawenn . W 1452 r. Borso d`Este (145071) otrzyma , a w ciwie kupi  od cesarza, tytu  ksi cia
Modeny, w 1471 r. od papie a  tytu  ksi cia Ferrary. Wspania y jego dwór w Ferrarze
utrzymywany by  dzi ki  rodkom pochodz cym z wojen, w czasie których ksi ta wynajmowali
si  wraz ze sw  armi ; dzi ki tym zarobkom równie  mo liwy by  mecenat naukowy i artystyczny,
uprawiany przez nich na wielk  skal .

63.Pa stwa wloskie: Florencja ,Mantua, pa stwo ko cielne

Florencja, jedno z najpot niejszych ekonomicznie i politycznie miastpa stw w oskich, a przy tym
naj wietniejszy o rodek kultury, daleka by a od stabilizacji ustrojowej. Wygnany z ojczyzny
florenty czyk Dante pisa  o swym mie cie,  e nieustannie poprawia swój ustrój, jak chory,
zmieniaj cy po enie w nadziei ul enia swym nieuniknionym cierpieniom. Istotnie, struktura
spo eczna Florencji, z nie spotykanymi gdzie indziej w takiej skali masami robotników najemnych,
których byt zagro ony by  przez cz ste zak ócenia produkcji i zbytu, stwarza a specjalnie burzliw
atmosfer , a florenckie  rodowisko intelektualne, wysuwaj ce wci  nowe projekty reform,
szukaj ce wzorów w stro ytno ci rzymskiej, poddawa o pomys y zarówno nowym Cczarom, jak
Brutusom.
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Od ko ca XIII w. nie brak o we Florencji prób uchwycenia w adzy przez jednoski lub mo ne rody:
rywalizacja Cerchich i Donatich, której ofiar  pad  m.in. Dante, wygnany z ojczystego miastajako
stronnik tych ostatnich, zamachy Karola de Valois, brata Filipa Pi knego, i Gautiera de Brienne,
ksi cia ate skiego, walki mi dzy bogatymi a ubogimi cechami (popolo grasso i popolo minuto)
wype nia y ca e stulecie. dednym z punktów kulminacyjnych by o wyst pienie robotników
florenckich manufaktur, powstanie ciompich w 1378 r. (por. III, 6). Mimo nieustannych tar
wewn trznych Florencja nie przestawa a powi ksza  swych posiad ci w Toskanii: po
podporz dkowaniu mniejszych komun (Pistoja, Arczzo, Cortona, Volterra) przysz a kolej na
pot  niegdy  Piz , której terytorium w 1405 r. zosta o w czone do posiad ci Florencji:
bankierskosukiennicza republika uzyska a dost p do morza i z Livorno rozpocz a ekspansj
handlow  na morzu.
W tym okresie o w adz  w mie cie wal czy y rody Albizzich i Medicich (Medyceu szów). Ci
ostatni, w ciciele fortuny ban kierskiej, nie wahali si jednak demagogi
cznie popiera  postulatów ni szych warstw spo ecznych (jak np. Sylwester Medici podczas
powstania ciompich), by przy ich pomocy zagarn  w adz ; dan Medici, od 1421 r. pe ni cy
najwy szy urz d republiki  chor ego sprawiedliwo ci (gonfaloniere della giustizia), uzyska
popularno  dzi ki sprawiedliwszemu rozdzielaniu podatków. Pojego  mierci (1429) uda o si
Albizzim osi gn  przewag , a nawet w 1433 r. wygna  Medyceuszów z Florencji; wkrótce jednak
syn Jana, Cosimo (Kosma) zwany Starym, obj  znowu urz d gonfaloniera (143464) i przekaza
nast pnie w adz  potomkom, utrwalaj c we Florencji, bez  adnego formalnego tytu u, w adz
dynastii medycejskiej. Rz dy Kosmy Starego, a zw aszczajego wnuka, Wawrzy ca Wspania ego
(Lorenzo il Magnifico,146992) by y okresem najwi kszej  wietno ci Florencji, która sta a si
najwi kszym o rodkiem sztuki i literatury w oskiego Odrodzenia; pe na umiaru polityka
zagraniczna Wawrzy ca, d cego do utrzymania równowagi politycznej we W oszech,
przyczyni a si  do odsuni cia gro by obcej interwencji, o któr  zabiegali sk óceni w adcy w oscy.
Dopiero w dwa lata po  mierci Wawrzy ca najazd francuski mia  zapocz tkowa  okres wojen, w
których Francja i Hiszpania wydziera y sobie panowanie w bezsilnym kraju.
Z innych pa stewek w oskich, politycznie s abych, które odegra y jednak pierwszoplanow  rol  w
historii kultury w oskiego Odrodzenia, nale y wymieni  margrabstwo Mantui (w r kach rodu
Gonzagów) oraz ksi stwo Urbino, które na terytorium papieskim wykroili sobie kondotierzy z rodu
Montefeltro.
Po d ugim okresie anarchii kardyna  Albornoz, wybitny wódz i polityk, przywróci  w latach
135357 w adz  papie y awinio skich w  rodkowych W oszech i stworzy  mo liwo  ich powrotu
do Rzymu (por. III, 20). Jednak e w okresie schizmy zachodniej w adza papie y rzymskich znowu
stan a pod znakiem zapytania i uzale niona by a od poparcia Neapolu. Obrany w Konstancji
Marcin V, sam zresz   przedstawiciel rzymskiego arystokratycznego rodu Colonnów, zdo
ponownie utwierdzi  sw  siedzib  w Rzymie (1420) i rozpocz  organizacj  pa stwa, ale dopiero
Miko aj V, pierwszy z szeregu papie y humanistów, potrafi  t rwale umocni  w adz  papie y w
"Ojcowi nie  w. Piotra". W pa stwie tym ponownie jednak wyst pi y wszystkie dawne bol czki:
zarówno nacisk arystokracji rzymskiej na papie a, jak i tendencje separatystyczne miast Umbrii,
Marchii Anko skiej, a zw aszcza Romanii, obecnie reprczentowane przez panuj cych nad nimi
ksi t i tyranów. Tak odpad y od Pa stwa Ko cielnego Ferrara Estów i Bolonia Bentivogliów,
Urbino Montefeltrów i Rimini Malatestów, Perugia Baglionich i wiele innych. S absi z tych
drobnych ksi t,  yj cych przewa nie z kondotierskiego rzemios a, uznawali formalnie w adz
Stolicy Apostolskiej, cojednak nie poci ga o za sob  praktycznych skutków. Dopiero dzia alno
Cczara Borgii i Juliusza II na pocz tku XVI w. zlikwidowa a te drobne w adztwa i rozszrzy a

adz  papiesk  na Umbri , Marchi  i Romani .
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64. Pa stwa w oskie: Neapol, Sycylia

Po udniowa cz  W och, stanowi ca królestwo Andegawenów (pod oficjaln  nazw  Królestwa
Sycylii), dzi ki swej jednolito ci pa stwowej stanowi a w pierwszej po owie XIV w. powa  si
polityczn , za króla Roberta, wodza w oskich gwelfów, protektora Florencji, wp ywaj  nieraz
decyduj co na uk ad polityczny  xndkowych, a nawet pó nocnych W och, na które
Andegawenowie mogli oddzia ywa  ze swej Prowansji (por. III, 40, 41, 57). Permanentna wojna
(por. II, 85) z arago skimi królami Sycylii, usamodzielnionej pod ber em w asnej linii od roku
1296, trwa a a  do roku 1372, kiedy córka Roberta, doanna I, zrczygnowa a z pretensji
Andegawenów do wyspy (wyj wszy tytu  królewski).
Panowanie doanny, zawik anej w nami tno ci osobiste i sprzeczno ci polityczne (jedne i drugie
wykorzystywa a w swoich interesach feudalna arystokracja neapolita ska), doprowadzi o do
kra cowego upadku w adzy królewskiej; zamordowanie pierwszego m a królowej, Andrzeja

gierskiego ( 1345) spowodowa o nawet przej ciowe opanowanie Królestwa przez W gry (por.
III, 49). Dalsze trzy ma stwa królowej przynios y nie mniej komplikacji; podobnie adoptowanie
przez ni  Ludwika Walczjusza, syna Jana Dobrego, ksi cia Anjou (za yciela tzw. m odszej
dynastii andegawe skiej). Do obj cia tronu przez Ludwika nie dosz o, bo Joanna zosta a
zamordowana ( 1382) z polecenia swego krewniaka Karola III ksi cia Durazzo, który sam og osi
si  królem, a po  mierci Ludwika Wielkiego opanowa  równie  tron

gierski (por. III, 51). Prowansj  obj  jednak Ludwik d`Anjou i jego potomkowie, którzy
przyj li tytu  królów Sycylii: walka o Neapol toczy a si  wi c nadal i splot a si  ze schizm
papiesk : m odsza dynastia popiera a papie y awinio skich, starsza
 rzymskich. Po  mierci Karola III ( 1386) jego syn W adys aw nie tylko usun  zywaIi (tj. m odsz
lini  andegawe sk ) z Neapolu, ale zaj  Rzym (w porozumieniu ze swym podopiecznym
Grzegorzem XII) i rozpocz  podbój Toskanii. Przedwczesna  mier  W adys awa odda a koron
jego siostrze Joannie II (1414), której polityka by a równie nieszcz liwa, jak dzia alno  jej
imienniczki, Joanny I.
 mczasem Sycylia, po wyga ni ciu potomków Fryderyka II sycylijskiego, ponownie wesz a w
zwi zek z Aragoni , pocz tkowo jako sekundogenitura, a od 1409 r. po czona na zasadzie unii
personalnej pod wspólnym beriem. W sk ad posiad ci arago skich od 1326 r. wchodzi a równie
Sardynia. Król Aragonii Alfons V, w adca Sardynii i Sycylii, zmierza  do opanowania Neapolu i w
1421 r. zosta  przez Joann  II adoptowany i uznany nast pc . Królowajednak zmieni a polityk  i
przerzuci a si  na stron  prowansalskich Andegawenów, podtrzymuj cych swe pretensje do tronu;
uniewa niwszy poprzedni  decyzj , adoptowa a Ludwika III andegawe skiego, a potem jego brata
Rene. Po  mierci Joanny ( 1435) rozpocz a si  walka mi dzy Renem a Alfonsem; w 1442 r.
Francuz poniós  kl sk , musia  wróci  do Prowansji, ale do ko ca  ycia nie zrczygnowa  z pretensji
do korony ani z intryg.
Alfons arago ski zasiad  na tronie Neapolu jako w adca rozleg ego imperium
ródziemnomorskiego. Przej ty zami owaniem do staro ytno ci i najch tniej przebywaj cy we

oszech, Alfons nie by  tam uwa any za obcego w adc ; jego wspania y dwór neapolita ski
by jednym z o rodków kultury humanistycznej.  mier  Alfonsa ( 1458) zerwa a uni  Neapolu z
Aragoni  (która zachowa a wyspy); na tronie neapolita skim zasiad  jego nieprawy syn Ferdynand
I (Ferrante), okrutnik na pograniczu ob du, znienawidzony w ca ych W oszech za swe intrygi i
zbrodnie. Jego niepewna sytuacja spowodowa a,  e znowu podj te zosta y plany opanowania
Neapolu, zjednej strony przez Francuzów (spadkobierców pretensji Renego d`Anjou), z drugiej za
przez Aragoni , która w po czeniu z Kastyli  uformowa a w nie nowe pot ne mocarstwo,
pierwszoplanowe w historii Europy XVI w.
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65. Pocz tki odrodzenia

Po pokoju w Lodii (1454) W ochy wesz y w okres politycznej stabilizacji. Istnia y wprawdzie
nadal sprzeczno ci i tarcia mi dzy pa stewkami, nie brak o te  wojen ani wyrafinowanych
morderstw politycznych, ale pomy lno  gospodarcza i brak wi kszych zniszcze  wojennych
stwarza y podstawy do wspania ego rozkwitu kultury.
Zaalpejska Europa  redniowieczna co pewien czas "odkrywa a" kultur  antyczn  i czerpa a z niej
to, co aktualnie wydawa o si jej potrzebne: za Karolingów  klasyczn  gramatyk  i stylistyk
aci sk , w XII w.  Arystotelesa. Dla W och i W ochów natomiast staro ytno  by a zawsze obecna

w ruinach, o ile  liczniejszych ni  dzisiaj, antycznych budowli,  wiadków dawnej  wietno ci kraju,
deptanego przez obcych naje ców. Ka dy ruch oporu przeciw obcym, ka dy rz d, zmierzaj cy
do zjednoczenia Italii, nawi zywa  do starorzymskiej  wietno ci: od Arnolda z Brescii do Coli di
Rienzo. Tak e architektom i rze biarzom trudno by o na ladowa  wzory zaalpejskie, kiedy
otaczaj ce ich ruiny wci  przypomina y o doskonalszym miejscowym dziedzictwie. Walka
zmieniaj cych swe spo eczne oblicze miast w oskich z feudalnymi instytucjami, traktowanymi jako
obcy import, rozszerzanie si  szkolnictwa  wszystko to poszerza o kr g ludzi podlegaj cych
oddzia ywaniu staro ytno ci, oddzia ywaniu bardzo ró norodnemu i ró nokierunkowemu. Dla
jednych staro ytno  to by o  wiatowe cesarstwo, zapewniaj ce wsz dzie pokój i sprawiedliwo ,
dla innych staro ytno  przywodzi a na pami  republika skie idea y i ukazywa a, jak str ca
tyranów.
"Odrodzenie" staro ytno ci, zapocz tkowane we W oszech pod koniec XIII w. i w XIV w. ró ni o
si  od poprzednich "renesansów" swym  wieckim charakterem i postawieniem cz owieka w
centrum zainteresowa  naukowych i artystycznych  st d
"humanizm" jako okre lenie ideologii ludzi Odrodzenia i d enie do idea u  ycia ludzkiego,
upatrywanego w pe nej harmonii  wiata wewn trzego i zewn trznego i w maksymalnej realizacji
tkwi cych w cz owieku zdolno ci i mo liwo ci. Nie urodzenie i odziedziczone bogactwa, ale
geniusz twórców by  otoczony uwielbieniem humanistów. Arty ci, z których ka dy prawie d
do wszechstronno ci, nie ograniczaj c si  do jednej dziedziny sztuki, cieszyli si  s aw  dot d
nies ychan ; wzorem antycznym koronowano ich wie cami laurowymi na Kapitolu
(Petrarka,1341), a w adcy w oscy nie szcz dzili kosztów, by ich  ci gn  na swój dwór.
Ten podziw rozci gano i na inne dziedziny dzia alno ci ludzkiej: wielbiono wielkich wodzów i
polityków, konstruktorów i techników, finansistów i kupców  ale nie

ze wzgl du na stanowiska i bogactwa, lecz przejawy talentu i dokonane dzie a. Tu tkwi  te
demokratyczny nurt, który stanowi  zacz tek przysz ej ideologii bur uazyjnej równo ci; dzi ki
niemu ludzie niskiego pochodzenia, bastardzi ró nych kategorii, osi gali bez przeszkód wysokie
stanowiska i powszechny szacunek. Wcielenia tych idea ów szukano w antyku; w pismach
Cycerona i stoików, w dzie ach Platona starano si  znale  uzasadnienie dla pr dów XIV i XV
stulecia.
Kolebk  nowej kultury  która nale yju  w ciwie do nast pnej epoki historycznej  by a Toskania,
a  ci lej Florencja, gdzie zacz tki jej mo na  ledzi  ju  w XIII w., w pewnych elementach
twórczo ci poetyckiej Dantego, a w sztuce  w twórczo ci malarskiej Giotta (Ambrogiotto di
Bondone,12661337),  cz cego formalne na ladownictwo sztuki antycznej (d enie do wiernego
odtwarzania natury) z podporz dkowaniem go tre ci na wskro  jeszcze  redniowiecznej, oddaj cej
arliw  atmosfer  polemik franciszka skich jego stulecia (freski w ko ciele  w. Franciszka w

Assy u, w ko ciele Santa Maria dell`Arena w Padwie, w ko ciele  w. Krzy a we Florencji). Ten
typ twórczo ci reprczentowa o równie  malarstwo dominikanina Gwidona z Fiesole, znanego pod
zakonnym imieniem Fra Giovanni Angelico (13871455); przy wiernym odtwarzaniu postaci
ludzkich i stosowaniu perspektywy unika  on jednak naturalizmu, co obok linearyzmu form i
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jasnego kolorytu stwarza o niepowtarzaln  liryczn  atmosfer , cechuj  jego freski (w klasztorze
w. Marka we Florencji, w kaplicy papieskiej w Watykanie i w katedrze w Orvieto).

W rze bie ju  w XIII w. Niccolo i Giovanni Pisano, urzeczeni pi knem p askorze b antycznych
sarkofagów, , na ladowali je wiernie, czasem niemal niewolniczo, jak np. w p askorze bach
ambony w Pizie. Z XIII w. równie  pochodz  odkrycia archeologiczne zabytków sztuki antycznej,
robi ce wielkie wra enie na ówczesnych artystach.

enie do wiernego odtwarzania natury, które sta o si  pierwszym przykazaniem nowego
kierunku w sztuce, powi ksza o rodz cy si  kult antyku, którego dzie a traktowanojako niedo cig y
wzór. Architekt Filip Brunelleschi (13771446), twórca kanonów architektury Odrodzenia
(zrealizowanych wjego dzie ach, jak kopu a katedry florenckiej, kaplica Pazzich, pa ac Pittich)
po wi ci  d ugie studia perspektywie,  wie ej zdobyczy techniki malarskiej; wyniki jego bada  z
zapa em podchwycili malarze florenccy, zw aszcza przedwcze nie zmarly Masaccio (140128). W
rze bie d ug  list  wielkich twórców Odrodzenia otworzyli Lorenzo Ghiberti (13781455) i
Donatello ( 13861466).
W filozofii i historii, w poczji i architekturze, nawet w medycynie i przyrodoznawstwie antycznym
widziano niedo cig y idea  twórczo ei. W XIV w. rozpocz y si  poszukiwania nicznanych

kopisów autorów staro ytnych: szperano po odleg ych klasztorach francuskich i niemieckich,
odkrywano i odpisywano unikalne egzemplarze: jak unikalne, o tym  wiadczy fakt,  e niektóre
istniej ce wówczas jeszcze dzie a nie dotrwa y do naszych czasów z powodu zbyt ma ej liczby
odpisów. Petrarka i Boccaccio, pierwsi i jedni z najwi kszych humanistów, prze yli wiele
emocjonuj cych odkry : od literatury  aci skiej si gn li po raz pierwszy do greckiej, na dobr
spraw
 poza Arystotelesem  prawie nie znanej  redniowieczu. Dzie a  aci skie, odkrywane wówczas,
pochodzi y cz sto z odpisów karoli skich: zachwyceni ich pismem odkrywcy, uwa aj cy je za
dzie o Rzymian (st d "antykwa") na ladowali je, przechodz c w ten sposób do nowego typu pisma,
zrywaj cego z gotyck  kursyw . Nowym skokiem w rozszerzeniu znajomo ci pisarzy staro ytnych
by y kontakty z uczonymi greckimi, nawi zane w czasie florenckich rokowa  o uni  ko cieln
(por. III, 76). Niektórzy z Greków pozostali we W oszech, jak kardyna  Bessarion, wielu innych
przyby o po upadku Konstantynopola, przywo c ze sob  ocala e r kopisy: u wiadomiono sobie
konieczno  nauki j zyka i literatury greckiej. W wielu wypadkach studia nad dzie ami  aci skimi i
greckimi (obok autorów poga skich odpisywano i studiowano równie  literatur
starochrze cija sk ) rozszerzono równie  na j zyk hebrajski, by dotrze  do orygina u Biblii.
Zacz to na wielk  skal  gromadzi  ksi ki: Miko aj V za  podstawy Bib lioteki Watyka skiej;
we Florencji wspa niale zbiory zgromadzili Medyceusze; wiel kie biblioteki istnia y w Urbino,
Ferrarze, Neapolu. Oprócz tego powstawa y z prywat nych zbiorów wykopalisk antycznych pier
wsze muzea sztuki staro ytnej. Obok ar cheologii rozwija a si  filologia; rosn ca znajomo
staro ytnej historii i literatury pozwoli a na pocz tki krytyki tekstów: na podstawie ówczesnego
stanu wiedzy Loren zo Valla móg  zakwestionowa  autentyczno  s ynnej "darowizny
Konstantyna".
O ile pierwsi humani ci  Petrarka i Boccaccio  nie dali si  ponie  bezkry tycznemu uwielbieniu dla
antyku, a ca e umi owanie staro ytno ci nie przeszko dzi o im w stworzeniu podwalin w oskiej
poczji i prozy, o tyle drugie pokolenie hu manistów gardzi o j zykiem ludowym, a w stylu i

ownictwie stara o si  wiernie kopiowa  pisarzy rzymskich. Nieliczni tylko, jak Jan Pico della
Mirandola, potrafili oceni  staro ytno  bez przesady, doszukiwa  si  po ytecznych elementów
równie  w spu ci nie scholastyki, szuka  wiedzy poza zakl tym kr giem greckorzymskim, m.in. u
Arabów. Wi kszo  widzia a w  redniowieczu tylko okres barbarzy stwa i ciemnoty, stanowi cy
nieszcz sn  przepa  mi dzy antycznym rajem a jego "odrodzeniem" w "nowych czasach". W ochy
XV w, wkracza y we w asnej  wiadomo ci w epok  nowo ytn . Jak w literaturze, tak i w
architekturze pot piano "gotyckie barbarzy stwo", nawi zuj c do ocala ych i znanych z ruin
budowli rzymskich. Przej cie do "nowo ytno ci" naj agodniejsze by o w malarstwie, bo tu
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bezpo rednich wzorów rzymskich brak o: w ich braku cz sto na ladowano na p aszczy nie rze
antyczn . D enie do wiernego kopiowania natury bra o i tu gór , cho  nie brak o nawrotów
wp ywów gotyckich (Botticelli).

66. Odr bna droga rozwoju Pó wyspu Pirenejskiego

Jak sztuka w oska stale rozwija a si  pod wp ywem reminiscencji antycznych oraz bizantyjskich,
tak i sztuka hiszpa ska, mimo silnych wp ywów francuskich na pó nocy pó wyspu, w znaczne
mierze post powa a w asnymi drogami, czerpi c obficie ze skarbca kultury maureta skiej, która
tak e w pewnej mierze wywodzi a si  z pó nego antyku i wzorów bizantyjskich. Szczególnie od
XIII w., po usuni ciu panowania muzu ma skiego z wi kszo ci pó wyspu, p yn ce z pó nocy
wp ywy architektury gotyckiej trafi y na cz ciowo pokrewne (smuk , a urowy ornament, ostry
uk) ,a cz ciowo przeciwstawne (zwrócenie budowli ku  rodkowi z pomini ciem zewn trznego

wystroju) zasady sztuki maureta skiej. W sumie po czenie tych elementów stworzy o specjalne
cechy hiszpa skiego gotyku; w przeciwie stwie zreszt  do romanizmu si ga  on po wzory równie
do Niemiec i Anglii. Oto g ówne z tych cech: ca kowite niemal odgrodzenie chóru od nawy,
oddzielaj ce sanktuarium kap skie od masy wiernych (np. katedra w Toledo); w skie okna i

aszczyzny na zewn trz zamiast typowego rytmu przypór (katedra w Palma na Majorce); o tarze i
fasady bez akcentu centralnego, traktuj ce kompozycje figuralnejako cz  sk adow  "dywanowej"
ornamentyki (ko có w. Paw a w Valladolid, o tarz w ko ciele  w. Miko aja w Burgos).

W drugiej po owie XIII w. straci a impet hiszpa ska reconquista, cho  Kastylia nadal toczy a walki
z andaluzyjskim emiratem Granady, a Portugalia si ga a nawet do muzu ma skiej Afryki. Ostatnia
wielka krucjata,  cz ca wszystkie trzy królestwa Pó wyspu Pirenejskiego (bez Nawarry)
prowadzona by a przez króla kastylijskiego Alfonsa XI przeciw podejmuj cym kontrofensyw
Maurom z Afryki ( 1340, zwyci stwo Hiszpanów nad rzek  Salado); od tego czasu wspólne
przedsi wzi cia usta y, a gór  wzi y sprzeczno ci mi dzy królestwami chrze cija skimi,
uwydatniaj ce si  zw aszcza w okresie przesile  dynastycznych, jakie mia y miejsce w drugiej
po owie XIV iwXVw.
Syn Alfonsa XI, Piotr Okrutny, toczy  zaci  walk  ze swym przyrodnim bratem Henrykiem
Trastamare, popieranym przez Francuzów (por. III, 29); poniewa  Piotra poparli z kolei Anglicy,
wojna domowa w Kastylii przerodzi a si  w jeden z etapów wojny stuletniej. Nawet kl ska i  mier
Piotra pod Montiel (1369) nie zako czy a walki, bo pretensj  do nast pstwa po nim zg osi  syn
Edwarda III Jan z Gandawy; dopiero przechylenie szali zwyci stwa we Francji na stron
Francuzów pozwoli o Henrykowi umocni  si  na tronie.
Syn jego natomiast, Jan I, pokusi  si  o sukcesj  w Portugalii po nieudolnym królu Ferdynandzie (
1383), zapewniwszy sobie pomoc królowej wdowy. Nie znalaz jednak oparcia w zachodnim
królestwie. Na czele jego przeciwników stan  przyrodni brat zmarlego króla, Jan, wielki mistrz
zakonu rycerskiego Aviz, który uzyska  poparcie Anglików i 14 sierpnia 1385 r. rozgromi  armi
kastylijsk  pod Aljubarotta; bitwa ta (najej polu powsta  klasztor La Batalha, sanktuarium
narodowe Portugalii) umocni a niepodleg  kraju pod berlem za onej przez Jana z Aviz
dynastii; za jego czasów stolic  zosta a ostatecznie Lizbona, która zawdzi cza a swój pocz tkowy
rozwój roli portu etapowego we w oskiej  egludze do Flandrii.

67. Powstanie zjednoczonej Hiszpanii
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Nieudana próba unii z Portugali  nie zrazi a Kastylii i z pocz tkiem XV w. wysun a ona projekt
nowego zwi zku  z Aragoni , gdzie równie  (1410) wygas a dynastia. Czasy Piotra IV przynios y
pewne wzmocnienie w adzy królów arago skich (mimo utrwalenia obowi zku potwierdzania
przywilejów stanów przez króla) w oparciu o mieszcza stwo; w 1349 r. zjednoczono z Aragoni
królestwo Majorki, a w 1377 r., po wyga ni ciu sycylijskiej linii dynastii, w adz  na wyspie obj
syn Piotra, Marcin, który w 1409 r. ostatecznie wcieli  Sycyli  do korony arago skiej. W adz
królów Aragonii uznali nawet  nierze katalo scy, którzy zaw adn li Atenami i cz ci rodkowej
Grecji i utrzymywali si  tam do roku 1385 (por. III, 60).
Po  mierci Marcina ( 1410) powo ano na tron arago ski Fedynanda I, m odszego syna Jana I
kastylijskiego, któryjednocze nie sprawowa  w Kastylii regencj  za ma oletniego bratanka Jana II.
Powsta y warunki do po czenia dwu najwi kszych królestw Pó wyspu Pirenejskiego; mimo
zerwania ich zwi zku po  mierci Ferdynanda tendencje po czeniowe nie znik y z programu cz ci
spo ecze stwa (popieranej przez ko ció ). Nast pca Ferdynanda, Alfons V, po wi ci  swe
panowanie walce o Neapol i tam najcz ciej przebywa  (por. III, 64), pozostawiaj c rz dy w
Aragonii bratu Janowi II, który po nim obj  tron ( 1458), jednocz c z Aragoni  przej ciowo
uzyskane przez ma stwo królestwo Nawarry. W tym e czasie Kastylia za Jana II i jego nast pcy
Henryka IV by a
widowni  wewn trznych walk, wywo anych przez rz dy chciwego faworyta pierwszego z królów,
Alvara de Luna (straconego 1453) i przez bunt mo nych oraz przej ciow  detronizacj  Henryka IV.
Wyznaczona przez Henryka na nast pczyni  siostra Izabela po lubi a w 1469 roku arago skiego
dziedzica tronu, Ferdynanda, co po odziedziczeniu przez t  par  tronu Kastylii (1474) i Aragonii
(1479) doprowadzi o do zjednoczenia Hiszpanii, pocz tkowo zreszt  z ca kowitym zachowaniem
odr bno ci prawnej i ustrojowej obu królestw, troskliwie strze onej przez kortczy.  lko Nawarra nie
wesz a w sk ad zjednoczonej Hiszpa. nii; koron  jej odziedziczy y kolejno
francuskie rody de Foix i d`Albret' ,
wi kszo  tego pirenejskiego królestwa przy czy  Ferdynand do Hiszpanii dopiero w 1512 r.
Odr bno  polityki obu zjednoczonych królestw wyra a si  w odmiennych kierunkach ekspansji
zewn trznej; Aragonia toczy a (do 1503) zwyci sk  walk  o Neapol z Francj , a potem o wp ywy
w  rodkowych  i pó nocnych W oszech (zw aszcza o Mediolan); Kastylia natomiast przedsi wzi a
ostateczn  wojn  z emiratem Granady i w 1492 r. doprowadzi a do jego likwidacji i usuni cia
muzu manów z pó wyspu. W tym e roku wyprawa Kolumba zapocz tkowa a kastylijsk  ekspansj
w Ameryce.
Odmienny by  te  ustrój i sytuacji wewn trzna w obu pa stwach. W Kastylii w adza królewska,
os abiona w walkach domowych XV w., mog a liczy  jednak na poparcie silnych miast
zorganizowanych w hermandady. Sytuacja ch opów uleg a tam pogorszeniu w zwi zku z
przechodzeniem wielu panów feudalnych na hodowl  owiec. Od XIV w. Kastylia sta a si  wielkim
eksporterem we ny, szczególnie do Flandrii i Holandii. Ze wzgl du na w ciwo ci klimatyczne,
przep dzano owce zim  na sczonowe pastwiska do Estremadury, by latem znowu sprowadzi  je do
Starej Kastylii. Zwi zek wielkich hodowców owiec, tzw. Mesta, organizuj cy te przep dy, sta  si
pot , tak e polityczn : rozporz dza  w asnym s downictwem, administracj , skarbem. Wiele
gospodarstw ch opskich zamieniono na pastwiska, a podczas przep dów owiec liczne uprawy
pada y ich ofiar . Mimo wszystko jednak ch opi kastylijscy znajdowali si  w du o lepszej sytuacji
ni  arago scy, ca kowicie uzale nieni od swych panów, przeciw którym cz sto podnosili
powstania; jedno z najwi kszych wybuch o w latach 146272 w pó nocnej Katalonii. Walka
ch opów doprowadzi a do zniesienia przez Ferdynanda (1486) podda stwa osobistego jednak za
wykupem. W swej walce o stworzenie silnej jednolitej monarchii Ferdynand (V w Kastylii, II w
Aragonii) i Izabela oparli si  na sojuszu z ko cio em hiszpa skim i miastami. Kler hiszpa ski,
fanatyczny, ale zdyscyplinowany, niech tny rozwi ej kurii rzymskiej z drugiej po owy XV w.,
stworzy  autonomiczn  jednostk , której g ow  by a faktycznie para królewska. Od papiestwa
zreszt  poza tytu em "królów katolickich" uzyska a para królewska wa ne koncesje: zgod  na
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zagarni cie dóbr zakonów rycerskich (Ferdynand zosta  formalnie ich wielkim mistrzem) oraz w
1478 r.  na stworzenie inkwizycji, podleg ej koronie.
Pod w adz  fanatycznego dominikanina, Tomasza Torquemady, inkwizycja sta a si  nie tylko
postrachem "niewiernych", ale i narz dziem polityki królewskiej. Ostrze jej zwróci o si  przeciw

ydom, których kilkaset tysi cy zamieszkiwa o miasta Hiszpanii; coraz cz stsze w XV w.
prze ladowania sk oni y wielu z nich do pozornego przyjmowania chrztu; takich pólchrze cijan,
potajemnie wyznaj cychjudaizm, nazywano marranami: ich to poci gano przed s d inkwizycji i
karano stosem.  ydzi i marrani byli najbogatszymi kupcami i bankierami Hiszpanii, a ich
lichwiarska dzia alno , obok zazdro ci chrze cija skich konkurentów, zwraca a przeciw nim
fanatyzm mieszcza stwa chrze cija skiego, urz dzaj cego pogromy i d cego do usuni cia

ydów z kraju. Dosz o do tego w 1492 r., kiedy wszyscy  ydzi zostali zmuszeni do opuszczenia
Hiszpanii, a maj tek ich ulegl konfiskacie. W 1502 r. ten sam los spotka  mudejarów, ludno
muzu ma sk , pozosta  pod ber em "królów katolickich"; cz  jej ratowa a si  przez pozorne
przyj cie chrze cija stwa (tzw. moryskowie).
Obydwa te fanatyczne edykty przynios y Hiszpanii wielk  szkod , oga acaj c jej miasta z wielkiej
liczby bogatych i przedsi biorczych kupców i bankierów, którzy rozwin li potem dzia alno  w
innych krajach, a urodzajne tereny Andaluzji i Granady  z rolników, stosuj cych wysok  technik
uprawy i irygacji.
Dzialalno  "królów katolickich" zosta a poparta przez mieszcza stwo; w Kastylii, miasta,
zjednoczone w 1480 r. za zczwoleniem Izabeli w tzw.  wi  Hermandad , przyj y na siebie
trosk  o bezpiecze stwo publiczne i w tym celu utrzymywa y sta  milicj . Przyjej pomocy
Ferdynand z ama  anarchi  mo nych: zabroniono wznoszenia warownych zamków, bicia prywatnej
monety, prowadzenia prywatnych wojen, opornym magnatom konfiskowano maj tki. Ordenanzas
reales z 1485 r. ujednolici y przepisy prawne. W adza przesz a w r ce urz dników królewskich, a
liczna szlachta znalaz a zaj cie w wielokierunkowej ekspansji zbrojnej i dalekich wyprawach
odkrywczograbie czych.

68. Pocz tki ekspansji morskiej Portugalii

Równie  Portugalia prze ywa a w XV w. okres ekspansji: podj lij  liczni synowie Jana I, którzy
przenie li wojn  z muzu manami na teren Afryki; walka z Maurami w Maroku znajdowa a
poparcie w szerokich warstwach rycerstwa, zw aszcza ni szego, upatruj cego w nich okazj  do
poprawy bytu. W 1415 r. zdobyto Ceut , traktuj c j  jako baz  do dalszych operacji; kierowa  nimi
ksi  Henryk, wielki mistrz Zakonu Chrystusa, ze swej rczydencji w Lagos na po udniowym
cyplu Portugalii. W r kach Portugalczyków znalaz y si  na d szy lub krótszy okres Tanger,
Casablanca i Mazaghan, ale walki w Maroku, w których dosta  si  w 1487 r. do niewoii
muzu ma skiej (i zmar  w niej ) inny syn Jana I, Ferdynand "Ksi  Nicz omny", nie przynios y
trwa ych rezultatów. Za to rozbudowa floty przez ksi cia Henryka  eglarza i penetracj a Atlantyku
doprowadzi y do zaj cia m.in. Madery ( 1420) i Azorów ( 1432), a tak e do rozpocz cia
metodycznie organizowanych wypraw odkrywczych wzd  wybrze y Afryki. Wyprawy te,
niezale nie od swych celów politycznych (poszukiwanie istniej cego jakoby w Afryce
tajemniczego pa stwa chrze cija skiego), zak ada y sobie cele handlowe (poszukiwanie  róde
afryka skiego z ota, a potem tak e drogi morskiej do Indii) i mia y ogromne znaczenie dla rozwoju
handlu portugalskiego; przynios y one tak e rozwój handlu niewolnikami z zachodniej Afryki.
Dzi ki poparciu mieszcza stwa i ni szego rycerstwa uda o si  królowi Janowi II (148195)
rozprawi  z opozycj mo now adcz . Buntjej zosta  st umiony, a przywódca, Ferdynand ksi
Bragancji (Bragan a)  stracony; wiele skonfiskowanych maj tków powi kszy o domeny
królewskie. Do zasilenia skarbu królewskiego i o ywienia handlu przyczyni o si  przyj cie przez
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króla do Portugalii cz ci wygnanych z Hiszpanii  ydów. Z ko cem XV w. Portugalia wkracza a w
naj wietniejszy okres swej historii.
ZMIERZCH STARYCH IMPERIÓW W EUROPIE WSCHODNIEJ I NARODZINY NOWYCH.
OSMANOWIE I MOSKwa

69. Upadek cesarstwa Paleologów

15 sierpnia 1261 r. cesarz Micha  VIII Peleolog w ród entuzjazmu ludno ci Konstantynopola
uroczy cie wjecha  do stolicy cesarstwa Wschodu, wskrzeszaj c imperium bizantyjskie (por. 11,
56). Ta wspania a manifestacja nie by a jednak w stanie, mimo ca ej zr czno ci politycznej i
dalekowzroczno ci najwi kszego z Paleologów, wla  si y w  miertelnie chory organizm.
Niezale nie od niebezpiecze stwa tureckiego, chwilowo zmniejszonego przez polityczne rozbicie
Seld uków i ich walki z Mongo ami, cesarstwu grozi  odwet ze strony  acinników; nadto nie da o
si  przezwyci  d ugotrwa ego rozbicia politycznego ziem bizantyjskich na posiad ci drobnych
despotów, arystokracja za  zdradza a tendencje do usamodzielnienia si  w udzielnych
pa stewkach, tworzonych w miar  mo liwo ci na peryferiach pa stwa. Zaciek a nienawi  mi dzy
poszczególnymi rodami, chciwo  i przekupstwo wodzów i urz dników, rosn ce przy s abych
nast pcach Micha a VIII, bezprawie i  upiestwo najemnych oddzia ów, przewa nie
obcoplemiennych, cz sto tureckich, powi ksza y chaos, zmuszaj c ludno  ch opsk  do
samoobrony, przeradzaj cej si  w powstania antyfeudalne.
Micha  VIII ( 125982) nie znalaz  si  ani do wyrzucenia  acinników z Grecji, ani nawet do
podporz dkowania sobie despotów Epiru i Tessalii: sukcesy sko czy y si  na opanowaniu
wschodniego Peloponczu, gdzie powsta  nowy o rodek bizantyjski ze stolic  w Mistrze; mia  on
prze  istnienie samego Bizancjum. Chwiejnej w adzy Paleologa grozi o nowe niebezpiecze stwo
z Zachodu; pretensje wygnanego Baldwina podj  ambitny Karol Andegawe ski (por. II, 57), który
zmusi  do uznania swej w adzy Villehardouinów z Peloponczu, a na wybrze u Epiru znalaz
oparcie na Korfu i w Durazzo. Tworzona wielkim nak adem  rodków armia i flota mia y uderzy
na Konstantynopol. W tym momencie Micha  zdecydowa  si  szuka  pomocy u papiestwa: w 1264
r. zg osi  we w asnym imieniu uznanie prymatu papiestwa, a nast pnie nie cofaj c si  przed
terrorem, narzuci  decyzj  unii ko cio owi bizantyjskiemu; przy wspó pracy papie a Grzegorza X,
obawiaj cego si  pot gi Andegawenów, dosz o na soborze lio skim w 1274 r. do unii ko cielnej
dawa a ona Micha owi realne korzy ci, zmuszaj c Karola Andegawe skiego do od enia najazdu;
cesarz bizantyjski s dzi  ponadto,  e wspó praca z papiestwem pozwoli mu odzyska  w adz  na
terenach opanowanych przez  acinników, a tak e otrzyma  pomoc przeciw Turkom.
Unia by ajednak krótkotrwa a. Nienawi  do  aci skich naje ców, zakorzeniona w reckich
masach ludowych od czasu zdobycia Konstantynopola i podsycana przezfanatycznych mnichów,
spowodowa a burzliwe wyst pienia przeciw unii, oskar enia samego cesarza o zdrad  i herczj .
Pró no patriarcha Jan Bekkos udowadnia  w swych pismach i mowach,  e spory mi dzy
ko cio ami greckim i  aci skim to spory o s owa, wynikaj ce cz sto z niedok adno ci przek adu.
Nie chodzi o ju  o filioque, ale o g bok , cho lep , nienawi  do naje ców. W dodatku
nast pcy Grzegorza X stali si  narz dziami w r kach Karola Andegawe skiego: pod jego
naciskiem Marcin IV w 1280 r. wykl  Micha a, jako uzurpatora na tronie rawnie przynale nym
cesarzowi  aci skiemu Baldwinowi II. Ze  mierci  Micha a VIII tendencje unijne upad y, Bekkos
zosta  usuni ty (1283), a ko có  Hagia Sophia powtórnie wy wi cono, poniewa  zosta
"zniewa ony" przez unijne nabo stwa.
Jednak e unia ocali a Paleologów: w czasie jej trwania Karol Andegawe, ski nie móg  zrealizowa
swych zaborczych planów; w 1282 r. "nieszpory sycylijskie ostatecznie je pogrzeba y.
Panowanie syna Micha a, Andronika II (12821326) by o pasmem kl sk: walki klik dworskich,
porozumiewaj cych si  z wrogami cesarstwa, upadek znaczenia handlowego Konstantynopola,
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spustoszenie terenów wiejskich przez nieustanne wojny  oto ogólny obraz sytuacji. Zlikwi dowana
zosta a cesarska flota, która za Micha a odnios a szereg sukcesów; ca y handel przeszed  w r ce
genue  czyków i wenecjan, którzy toczyli wul ki mi dzy sob  na ziemiach i wodach bizantyjskich,
nierzadko u wrót Kon stantynopola. Ale najgorsze nast pi o, kiedy po kl skach poniesionych od
Turków Osma skich (pod Nikomedi , 1302) cesarz wynaj  zwolnione w  nie po zawarciu
rozejmu z Sycyli  kompanie najemników katalo skich pod dowództwem Sycylijczyka pocho
dzenia niemieckiego, Rogera de Flor. Katalo czycy, przyj wszy ogromn  sum  jako  d, oczy cili
z Turków okupowane tereny bizantyjskie w Azji Mniejszej; popierani tam przez ch o pów, ostro
rozprawiali si  z bizantyj skimi mo now adcami, którzy poprze dnio wydali te tereny Turkom, a
tak e grabili klasztory, które nie chcia y p a ci  narzuconej im kontrybucji. Wielkie sukcesy
wojenne Rogera i rosn cajego popularno  spowodowa y wrogo  arystokracji bizantyjskiej, a
tak e ad ministracji cesarskiej, obawiaj cej si  ataku na stolic . Wczwanego na roz
mow  Rogera de Flor cesarz Micha  IX, syn i wspó regent Andronika II, kaza  podst pnie
zamordowa  (1305). Fakt ten wywo  bunt Katalo czyków, którzy wymordowali ludno  greck
pó wyspu Gallipoli, gdzie stacjonowali, a nast pnie, grabi c i morduj c, ruszyli przez Macedoni  i
Tessali  do  rodkowej Grecji. W 1311 r. opanowali tam ksi stwo Aten i Teb, podporz dkowuj c
swe posiad ci formalnie królowi Sycylii.
W 1328 r. Andronik II zosta  zdetronizowany przez swego wnuka, Andronika III; akcj  t  kierowa
dowódca armi trackiej Jan Kantakuzen, cz owiek nieprzeci tnie zdolny i ambitny; uchwyci  on ca

adz  w pa stwie, a po  mierci Andronika III obj  regencj  za ma oletniego Jana V, w ko cu za
sam przyw aszczy  sobie purpur  cesarsk jako Jan VI. Uzurpacja Kantakuzena wywo a szereg
wojen domowych, w których obie strony wzywa y na pomoc wrogów cesarstwa  Serbów i Turków,
wykorzystuj cych sytuacj  do okupacji ziem bizantyjskich. Ci kie po enie cesar" stwa
pogorszy a Czarna  mier , powstanie plebejskie (ruch "zelotów w Salonikach, którzy w latach
134249 opanowali miasto) i bunty arystokratów. Wojny zako czy y si  usuni ciem Kantakuzena
(1355) i i zes aniem go do klasztoru (gdzie zaj  si  twórczo ci  literack ); tron odzyska  Jan V.

70. Pa stwa s owia skie na Ba kanach

Z pa stw s owia skich na Ba kanach, które uzyska y niepodleg  w okre; upadku Cesarstwa
Bizantyjskiego za Angelosów (por. II, 56) okres  wietno ci pr;  a najpierw Bu garia za czasów
cara Jana, zwanego Kalojanem (1197120' najm odszego brata przywódeów powstania z 1186 r.,
który w 1204 r. otrzyma  korot królewsk  od Innocentego III; wyzwoli  on nie tylko ca y teren
Bu garii, ale si gn nawet daleko w g b Macedonii, a w 1206 r. zada  pod Adrianopolem wielk
kl s  wojskom IV krucjaty, bior c do niewoli pierwszego cesarza  aci skiego, Baldwina
Zamordowanie Kalojana powstrzyma o ekspansj  Bu garii, wznowion  dopiero po objt ciu tronu
przezjego bratanka, Jana Asena II (121841), który w 1230 r. pod K okotnic pobi  i wzi  do niewoli
despot  Epiru, opanowuj c Macedoni ; nie uda o mu si  zdoby Salonik, ale w 1235 r. uzyska  od
patriarchatu nicejskiego zatwierdzenie niczale no  ci ko cio a bu garskiego i tytu  patriarchów dla
arcybiskupów swej stolicy Tyrnowa Jednak ju  za nast pców Jana Asena II najazdy tatarskie i
niepokoje wewn trzne spowodowa y upadek  wietno ci Bu garii. W 1277 r. powstanie ch opskie
wynios o na tron swego przywódc  Iwaj , zwyci zc  w walce z Tatarami; po dwóch latach
dopiero usun li go bojarzy z pomoc  Micha a VIII Paleologa.
W 1280 r. wojownik pochodzenia kuma skiego, Jerzy Terter (do 1292), za  now  dynasti , z
trudem broni  kraj przed najazdami tatarski, mi. Po jej wyga ni ciu rz dy w Bu garii obj
Micha  Szyszmanicz (1323), który pocz tkowo zr cznie wykorzysta  zamieszki wewn trzne w
Bizancjum, podnosz c autorytet swego pa stwa, nie zdo  jednak oprze  si  rosn cej pot dze
Serbii.
Twórca niepodleg ej Serbii i za yciel dynastii, Stefan Nemania, abdykowa  w 1195 r., by zosta
rnnichem na górze Atos. Dzie o jego uwie czyli dwaj synowie: Stefan PierwoUkoronowany
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(11951227) i Sawa, twórca i (po koronacji) patron ko cio a serbskiego. Dla umocnienia
niepodleg ci równie  Serbia za czasów Innocentego III nawi za a stosunki ze zwyci skim
papiestwem, a Stefan zosta  w roku 1217 ukoronowany przez legata papieskiego. Wkrótce jednak
zwyci y tendencje anty aci skie dzi ki dzia alno ci Sawy, reorganizatora ko cio a serbskiego,
który uwolni  go tak e spod politycznych wp ywów greckich i nada  mu s owia ski charakter; w
1222 r. powtórnie ukoronowa  brata, tym razem wed ug wschodniego obrz dku, nadaj c dynastii
blask nadprzyrodzonego pochodzenia w adzy.
Z synów Stefana PierwoUkoronowanego najwybitniejszy by  najm odszy, Stefan Urosz I (
124376). Powi zany przez ma stwo ze  wiatem  aci skim, wszed  on w kontakty z miastami
dalmaty skimi (Raguza), popiera  handel io ywia  górnictwo kruszcowe (mied , o ów, srebro i

oto w okolicach Nowego Brda). Zr czna politykajego syna Stefana Urosza II Milutina
(12821321) przyczyni a si  do dalszego wzrostu terytorialnego Serbii, która narzuci a swe
zwierzchnictwo cz ci miast dalmaty skich i zaj a pó nocn  Macedoni .
Po  mierci Milutina tron serbski opanowa  jego nieprawy syn, Stefan Urosz III Decza ski
(132131). W 1330 r. pod Welbud jego syn, Stefan Duszan, zada  druzgoc  kl sk  bu garskiemu

adcy Micha owi Szyszmanowi, który wówczas poleg . Z t  chwil  Bu garia (pod panowaniem
cara.Jana Aleksandra, (133161) wesz a w zale no  od Serbii, przestaj c odgrywa  samodzieln
rol  polityczn .
Serbia natomiast za Stefana Duszana (133155) osi gn a szczyt pot gi. W adca ten, który dosta  si
na tron morduj c ojca,  wietnie wykorzysta  walki o tron cesarski w Bizancjum, zapocz tkowane
uzurpacj  Jana Kantakuzena. Opanowawszy do 1345 r. ca  Macedoni  bizantyjsk  (poza
Salonikami), zdoby  do 1349 r.  wie o odzyskany przez Kantakuzena dla cesarstwa Epir i Tessali ,
opieraj c granic  swego pa stwa na Termopilach. W 1345 r. wyniós  metropolit  serbskiego z
Peczu (Ipek) do godno ci niczale nego patriarchy, a w 1346 r. kaza  si  koronowa  patriarchom
Serbii i Bu garii w swej stolicy, Skopje, na cesarza (eara) Serbów i Greków. Wydawa o si ,  e
opanowanie rozrywanego wewn trznymi sporami Konstantynopolajest tylko kwesti  czasu, a cel
Duszana  stworzenie nowego imperium greckos owia skiego  bliski urzeczywistnienia.
Dzie em, które uwieczni o imi  Duszana, by  wydany przez niego w 1349 r. Zalzonnik, tj. zbiór
praw serbskich, cz ciowo stanowi cy kodyfikacj  prawa zwyczajowego (z barbarzy skim prawem
karnym), cz ciowo reguluj cy zasady serbskiego feudalizmu (z podzia em na wy sz  szlacht
vlasteli i ni sz   vlastelici). Obok dziedzicznych w ci (bastiny) istnia y zapo yczone z Bizancjum
lenna s ebne (pronii), wracaj ce do cara po  mierci posiadacza. W Zakonniku zarysowuje si
wyra nie pot ga vlasteli, sprawuj cych kontrol  nad ko cio em w fundowanych przez siebie
cerkwiach i nad wojskiem  za pomoc  wzorowanego na W grzech systemu chor giewnego (por.III,
49). Zjazdy mo now adców  wieckich i duchownych, tzw. sobory, narzuca y swe decyzje carowi.
Wi kszo  ludno ci ch opskiej znajdowa a si  w podda stwie, na ziemiach ko cielnych lub
wieckich panów feudalnych istnia a jednak znaczna grupa wolnych ch opów, podleg a tylko

carowi.
Usamodzielnienie si  mo now adztwa serbskiego, s abo  ekonomiczna Serbii, pozbawionej
znaczniejszych miast i eksploatowanej przez obcych kupców weneckich i dalmaty skich, a
wreszcie przeciwie stwa mi dzy greck  a s owia sk  cz ci  monarchii (j zykowe, gospodarcze,
kulturalne) nie rokowa y d ugiego  ywota pa stwu Duszana; tylko poparcie ze strony Greków i
opanowanie Konstyntynopola zjego ogromnym autorytetem moralnym mog o utrwali  ten twór  na
to jednak car ze Skopje by  za s aby. Natomiast kl ski zadane Bizancjum przez Serbi  Duszana w
momencie narastania niebezpiecze stwa tureckiego zadecydowa y w ciwie o losie
"Nowego Rzymu".

abo  cesarstwa serbskiego wysz a najaw po  mierci Duszana, kiedy tron obj  jego syn, Stefan
Urosz V (135571); poszczególni magnaci podporz dkowali sobie cz  ziem pa stwa, przybieraj c
czasem tytu y królów lub despotów; carowi pozosta y tylko pó nocne tereny w ciwej Serbii.
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Mi dzy siedmiu g ównymi w adeami serbskimi rozpocz y si  walki, w których nierzadko
przyzywano na pomoc Turków, przyspieszaj c w ten sposób ich zdobycze.
Równie  pa stwo bu garskie po  mierci Jana Aleksandra (1371) zosta o rozbite na dwa cesarstwa:
Jana Szyszmana w Tyrnowie i Jana Stracimira w Widynie. Tak wi c w chwili pojawienia si  w
Europie Turków nie by o  adnej si y politycznej, zdolnej si  im przeciwstawi .

71. Pocz tki pa stwa Osmanów

Pod wzgl dem etnicznym pa stwo tureckie Osmanów stanowi o kontynuacj  pa stw Seld uków w
Azji; twórc  jego organizacji by o jednak niewielkie plemi , przyby e z Turkiestanu w XIII w.

ród wojsk D alal edDina, ostatniego su tana Chorczmu. Po kl sce swego suzerena wódz ich
Sulejman osiad  nad górnym Eufratem; jego syn Ertogrul zosta  osadzony przez su tana Ikonium,
Ala adDina KejKubada I l 121936), w Bitynii, na pograniczu cesarstwa nicejskiego. Nie by o
tojedyne plemi  turkme skie,jakie w czasie zamieszania poprzedzaj cego najazd mongolski i
nast puj cego po nim osiedli o si  w Azji Mniejszej; liczne inne grupy tego typu wzmocni y
ywio  turecki grecyzuj cej si  z wolna Anatolii. W 1288 r. pojawi  si  na widowni syn Ertogrula,

Osman I, zr czny organizator i doskona y wódz, który da  nazw  pa stwu i ludowi. Wci  na
bie su tanów ikonijskich, zacz  budowa  w Bitynii w asne pa stewko kosztem na wpó

niczale nych bejów seld uckich oraz pogranicznych ziem bizantyjskich.
W bitwie pod Nikomedi  ( 1301) Osman zada  kl sk  wojskom bizantyjskim i tylko Katalo czycy
Rogera de Flor zdo ali wyprze  Turków z azjatyckich posiad ci cesarstwa. Tymczasem na
prze omie XIII i XIV w. su tanat ikonijski Seld uków uleg  rozbiciu; powsta o wtedy oko o
dziesi ciu ksi stw, z których najpot niejszy by  emirat Karamanów, w adaj cy Ikonium i Ankar ;
pa stewko Osmana uzyska o wówczas niczale no .
Po  mierci Osmana (1324 lub 1326) jego syn i nast pca, Orehan, rozpocz  energiczne podboje na
ziemiach bizantyjskich; w 1326 r. zdoby  Bruss , gdzie umie ci  sw  stolic , a w 1330 r.  Nice ,
dawn  stolic  Laskarisów i Paleologów; w siedem lat pó niej pad a Nikomedia. W ten sposób przy
ca kowitej niemal bezczynno ci cesarstwa Orchan oczy ci  wybrze e Morza Marmara z placówek
bizantyjskich, zagl daj c nieomal w okna pa acu cesarskiego. Cesarz Andronik III i Jan
Kantakuzen, zaj ci walk  o Epir i Tessali , lekcewa yli ma e pa stewko na wschodzie. Orchan
uchodzi  nawet przez pewien czas za wasala Kantakuzena, dostarcza  mu wojsk przeciw Serbom i
Janowi V. Podczas jednej z takich wypraw na pomoc coraz s abszemu bizantyjskiemu
uzurpatorowi, w 1354 r. syn Orchana, Sulejman, opanowa  pó wysep Gallipoli, uzyskuj c pierwsz
placówk  w Europie.

ciwe podboje tureckie rozpocz y si  ze  mierci  Orchana (1359), kiedy w adza przesz a w
ce jego m odszego syna, znakomitego wodza i organizatora Murada I, który przyj  ju  tytu

su tana. Podczas wypraw posi kowych w czasie wojen domowych w Bizancjum, Turcy zwrócili
uwag  na s abo  cesarstwa i na sytuacj  w Tracji, która pierwsza sta a si atwym  upem,
opanowana prawie w ca ci w ci gu roku ( 136061). W zdobytym Adrianopolu Murad umie ci  w
1365 r. przeniesion  z Brussy stolic . By  to w ciwie koniec Cesarstwa Bizantyjskiego.
Konstantynopol, stolica cesarstwa ograniczonego do konglomeratu miast i wysp, znalaz  si  w
okr eniu, ajego upadek byiju  tylko kwesti  czasu.
Powodzenia swe zawdzi czali Turcy Osma scy znakomitej organizacji wojska i pa stwa,
podporz dkowanej celom zdobywczym. Nap ywowi Turkmenowie przynie li ze sob  m stwo i
fanatyzm religijny, d enie do podporz dkowania  wiata islamowi. Pod tym sztandarem skupili
licznych zwolenników spo ród dawniej osiad ych w Anatolii Turków Seld uckich, którzy s yli
Osmanom swym do wiadczeniem i wy sz  kultur . Nie znaczy to, aby podbój seld uckich
emiratów, od ony zreszt  na pó niej, przyszed  Osmanom  atwo.
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Zr czna polityka potomków Ertogrula polega a przede wszystkim na realizacji istniej cych
mo liwo ci  cele trudniejsze,jak zdobycie warownego Konstantynopola czy podbój silnego emiratu
Karamanów, pozostawiali na dogodniejsze czasy. Ich zapa  religijny nie posuwa  si  nigdy do
powa niejszego zag biania si  w problemy teologii, tak ci ce na  yciu pa stwowym su tanatu
egipskiego; dzi ki temu mogli po czy  pod swymi zielonymi sztandarami zarówno sunnitów,jak i
szyitów i cz onków ró nych sekt anatolijskich, nierzadko nawi zuj cych do przedmahometa skich
wierze  Azji Mniejszej. Przy zdobywaniu nowych terenów okrutnie karano opornych: zdarza y si
rzczie, ale g ównie sprzedawano ludno  zdobytych miast w niewol  na dalekie rynki. Ci
natomiast, którzy dobrowolnie uznawali w adz  su tana, mogli spokojnie   pod jego
panowaniem, ciesz c si  tolerancj  religijn  (tylko najwspanialsze z ko cio ów zamieniano zwykle
na meczety) i p ac c podatki znacznie ni sze ni  za czasów cesarstwa. Strach przed w adz  su tana
(bunty karano bardzo surowo) towarzyszy  poczuciu znacznego bezpiecze stwa i porz dku,jaki ta

adza utrzymywa a, kontrastuj cego z chaosem i gwa tami, codziennymi zarówno na ziemiach
bizantyjskich,jak i w  aci skich ksi stwach Grecji.
Wojsko Osmanów sk ada o si  z doskona ej jazdy oraz rekrutuj cej si  z ch opów piechoty,
wietnie w adaj cej  ukiem.  atwo  awansu nawet dla ludzi niskiego pochodzenia, a tak e

cudzoziemców (pod warunkiem przyj cia islamu) stwarza a warunki do wytworzenia si
znakomitego korpusu oficerskiego, szybko stosuj cego w wojsku najnowsze zdobycze techniczne.
Z m odych niewolników formowano zapewneju  w XIV w. oddzia y gwardii pieszej, tzw. nowej
armii (yeni Feri, st d janczarzy); z czasem szeregi jej dope niano rekrutami, przymusowo
dostarczanymi przez chrze cija skich poddanych su tana.

72. Podboje Turków na Ba kanach

Zostawiaj c na razie na boku bezsilne Bizanejum, Murad I postanowi  wykorzysta  polityczne
rozbicie po udniowej S owia szczyzny. Uderzywszy na Bu gari , zdoby  w 1363 r. Filipopol
(P owdiw) i Star  Zagor , a w 1365 r. upokorzy  cara, który przyj  jego zwierzchnictwo. Przeciw
Turkom wyst pi  najsilniejszy z w adców serbskich, król Macedonii Wukaszin, stoj cy na czele
koalicji kilku innych ksi t; nad Maric  w 1371 r. poniós  jednak kl sk  i zgin .
W drugiej po owie XIV w. najsilniejszym z pa stw po udniowos owia skich by a Bo nia, która
uzyska a niczale no , podobniejak inne, w okresie rozk adu imperium bizantyjskiego pod koniec
XII i na pocz tku XIII w., za bana Kulina (ok.11801204); pó niej dosta a si  pod wp ywy

gierskie, ale zachowa a autonomi  od oko o 1250 r. pod w asn  katolick  dynasti  banów
Kotromaniczów. Ban Stefan II (133253) potrafi  odeprze  nawet najazdy pot nego cara Duszana;
jego nast pca, Tyrtko I ( 135391), w okresie rozbicia pa stwa serbskiego zaw adn jego
pó nocnozachodni , nadmorsk  cz ci  i w 1377 r. przyj  tytu  królewski. Jego te  wezwa  na
pomoc  azarz, ksi  pó nocnej Serbii, dusza nowej koalicji antytureckiej; wzi  w niej udzia
Wuk Brankowicz, despota po udniowej Serbii, oraz bu garski Jan Szyszman. Kiedy Murad
rozpocz  w Azji wojn  z emiratem Karamanów, sprzymierzeni uderzyli na za ogi tureckie w
Macedonii i znaczn  ich cz  wyci li.
Na wie  o tym su tan porzuci  wojn  azjatyck  i ruszy  na Ba kany; w 1388 r. Turcy zdobyli
Tyrnowo, zostawiaj c jednak upokorzonego Szyszmana na tronie. W Serbii, na Kosowym Polu, 15
czerwca 1389 r. dosz o do bitwy, która na zawsze utkwi a w pami ci po udniowych S owian jako
dzie  kl ski narodowej. Serbowie zostali rozbici, mimo i  jeden z ich rycerzy, dostawszy si  do
obozu tureckiego, zabi  su tana Murada.
Syn Murada, Bajazyt I "B yskawica", nie ust puj cy waleczno ci ojcu, pozostawi  pod swym
protektoratem dziedzictwo Brankowiczowi i Stefanowi, synowi zabitego  azarza, a nast pnie
zacz  likwidowa  obce enklawy w pa stwie tureckim: w 1387 r. Saloniki, w 1390 r. Filadelfi
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resztki posiad ci bizantyjskich. W 1393 r. zlikwidowa  tyrnowskie cesarstwo Jana Szyszmana i
wcieli  Bu gari  bezpo rednio do Turcji. Car widy ski, Jan Stracimir, ju  od dawna by  lennikiem

gier, które znalaz y si  w pierwszej linii ataków tureckich. Teraz niebezpiecze stwo tureckie
sta o si  jasne dla wielu królów i polityków europejskich, ale schizma papieska pozbawi a
chrze cija stwo o rodka, tradycyjnie organizuj cego krucjaty.
Z inicjatyw  wyst pi  tym razem król w gierski, Zygmunt Luksemburski (por. III, 51). Podjego
sztandary  ci gn a znaczna liczba ryerstwa z Czech i Niemiec, a tak e du y oddzia  wyborowego
rycerstwa francuskiego i burgundzkiego pod dowództwem Jana bez Trwogi. Na pomoc
Zygmuntowi przyby  tak e hospodar wo oski Mircza Stary. Sze dziesi ciotysi czna armia
chrze cija ska sz a ku pewnemu zwyci stwu, ale nieudolno  dowództwa, zatargi poszczególnych
narodowb ci, a zw aszcza niesforno  Francuzów doprowadzi y pod Nikopolis, 28 wrze nia 1396
r., do katastrofalnej kl ski. Zygmunt ratowa  si  ucieczk , ale Turcy wzi li do niewoli 10 tysi cy
chrze cijan i wi kszo  z nich wyci li. Carstwo widy skie zosta o zlikwidowane.

73.Keska turkuów pod Ankar  i jej skutki

Rozprawiwszy si  w ten sposób z armi  "krzy owców", Bajazyt doko czy  podboju emiratu
Karamanów, jednocz c pod swym panowaniem ca  niemal Anatoli . Rozpocz  blokad  cesarstwa
Trapczuntu na pó nocnym wschodzie, a jednocze nie przygotowywa  uderzenie na
Konstantynopol. Cesarz Manuel II ruszy  na Zachód, prosi  o pomoc monarchów Europy; poza
pewnymi funduszami pieni nymi pomoc uzyska  tylko od Francji: marsza ek Boucicault z 2
tysi cami  nierzy wzmocni  za og  miasta i zaopatrzy  je w prowiant. By o to niewiele, tym
bardziej  e teraz niebezpiecze stwo tureckie grozi oju  bezpo rednio Zachodowi. Wobec
tegojednak,  e Wenecja i Genua, dwa pa stwa najbardziej zainteresowane w wojnie z Turcj  ze
wzgl du na swe interesy na wschodzie i zdolne do najskuteczniejszego dzia ania, nie zaprzesta y
swej zgubnej rywalizacji, sytuacja Konstantynopola i ksi stw  aci skich w Grecji by a
beznadziejna.
Tym razem jako  yczliwy deus ex lnachina, czy te   jak uwa ali wspó cze ninarz dzie
Opatrzno ci, wyst pi  krwawy Timur Chromy (por. II, 66), który po spustoszeniu Iranu i
pó nocnych Indii pojawi  si  na po udnie od Kaukazu. Spory mi dzy Turkami a koczuj cymi nad
górnym Eufratem plemionami by y pretekstem do wmieszania si  wielkiego zdobywcy w sprawy
Anatolii: w 1400 r. zdoby  Siwas i kaza  straci  schwytanego tam syna Bajazyta; przera ony su tan
wycofa  wojska z Europy, zdj  obl enie Konstantynopola i wyruszy  przeciw wrogowi, zaj temu
pustoszeniem Syrii i Armenii. Pod Ankar  20 lipca 1402 r. dosz o do morderczej bitwy, w której
bra y udzia  po obu stronach wielotysi czne armie. Turcy zostali rozgromieni, a nieszcz sny su tan
wpad  do niewoli, gdzie do  mierci stanowi  igraszk  Timura; tylko jeden z jego synów, Sulejman,
uratowa  si  przy pomocy je ców arabskich. Timur przywróci  niepodleg  emiratu
Karamanów i kilku innych ksi stw w po udniowej cz ci Azji Mniejszej, dotar  do Smyrny, któr
zniszczy , i zawróci  w g b Azji.
Wypuszczeni przez Timura m odsi bracia Sulejmana nie omieszkali zakwestionowa  jego praw do
tronu. Rozpocz y si  walki mi dzy nimi, dzi ki którym odetchn y resztki pa stw
chrze cija skich na Ba kanach (królestwo Bo ni, despotat serbski Stefana  azarzewicza, w adztwo
Brankowiczów) i posiad ci  aci skie w Grecji. Cesarz Manuel II nawet odzyska  Saloniki, a
dzi ki temu,  e popar  zwyci stwo pretendenta do tronu su ta skiego, Mahometa I, Bizancjum
uzyska o kilkana cie lat spokoju. Upadek pot gi tureckiej by  jednak krótkotrwa y: ju  w 1413 r.
Mahomet przywróci  jedno  pa stwa i zabra  si  do rewindykacji strat, zw aszcza i  zagro enie od
wschodu znik o po  mierci Timura. Pa stwa ehrze cija skie, zaj te w asnymi rozgrywkami i
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schizm  papiesk , nie uczyni y niczego dla wykorzystania sytuacji dogodnej do zniszczenia
pa stwa tureckiego; ludno  chrze cija ska pod jarzmem tureckim nie podnios a powstania, co
daje administracji tureckiej dobre  wiadectwo. Nawet w ród S owian ba ka skich mno y si
wypadki przechodzenia na islam: czyni a to zarówno szlachta, szukaj ca kariery na dworze
adrianopolskim, jak zw aszcza bogomi owie  ci z nienawi ci do ortodoksyjnego kleru.

74. Krucjata wante ska i upadek Konstantynopola

Wst pienie na tron Murada II (1421) zapocz tkowa o now  ofensyw  tureck . Nie uda o mu si
wzi  szturmem Konstantynopola, zdoby  jednak w 1430 r. Saloniki, odst pione przez cesarza
Wenecji, a nast pnie uderzy  na Serbi  i przywróci  nad ni  w adz  Turcji, wyp dzaj c w 1439 r.
despot  Jerzego Brankowicza, który by  wasalem W gier. W tym czasie nast pca Manuela, cesarz
Jan VIII, przedsi wzi  ostatni wysi ek w celu uzyskania pomocy z Zachodu. Drog  perswazji i
nacisku zjedna  sobie cz  hierarchii greckiej i uda  si  w 1437 r. do Ferrary na rokowania w
sprawie unii, chc c zyska  sympati  papie a Eugeniusza IV dzi ki pomini ciu soboru
bazylejskiego.
Od czasu katastrofy w po owie XIV w. wszysey wybitniejsi politycy bizantyjscy i wszyscy cesarze
zdawali sobie spraw ,  e tylko pomoc Zachodu mo e uratowa  Konstantynopol. Tote  pocz wszy
od Jana V cz sto pielgrzymowali po Europie, prosz c o pomoc i oferuj c uni . Przeciw cesarzom
wyst powa a jednak wi kszo  k:eru greckiego i t umy fanatycznych a ciemnych mnichów,
których tak za lepia a nienawi  do  acinników,  e  jak si  wyrazi  jeden ze stronników tego
kierunkuwoleli ujrze  w Bizancjum turban su tana ni  tiar  papiesk . Nadto cesarze nie mieli ju
tak wielkiegojak dawniej wp ywu na kler, którego wi kszo a pod panowaniem tureckim.
Mimo to unia dosz a do skutku, podpisana we Florencji 6 lipca 1439 r. W  lad za przyj ciem unii
Eugeniusz IV obiecywa  zorganizowanie krucjaty; zadaniu temu po wi ci  si  kardyna  Julian
Cesarini, dotychczas niefortunny organizator krucjat antyhusyckich. Jednak przewidywany na
wodza wyprawy król rzymski i w gierski Albrecht II zmar , a o tron w gierski rozpocz y si  walki
mi dzy zwolennikami Habsburgów i Jagiellonów (por. III, 54).
Dopiero w 1443 r., po za agodzeniu sporu dzi ki Cesariniemu, ruszy a do Serbii armia w gierska
pod dowództwem króla W adys awa Jagiello czyka, posi kowana przez oddzia y polskie i
niemieckie oraz Serbów pod dowództwem Brankowicza. 3 listopada faktyczny wódz wyprawy,
znakomity Jan Hunyady, zada  Turkom kl sk  pod Niszem; mimo kilku dalszych sukcesów zima
wstrzyma a ofensyw  na Ba kanach. Murad II by  w trudnym po eniu: w Azji emir karama ski
podj  now  walk , a Albania podnios a powstanie pod wodz  wychowanego w armii tureckiej
Skanderbega  Jerzego Kastrioty. Pokojem w Szegedynie su tan odda  Jerzemu Brankowiczowi
Serbi  i zrzek  si  na rzecz W gier pretensji do Wo oszczyzny.
Papie , któremu uda o si  namówi  do udzia u w wojnie Wenecj , nie godzi  si  na pokój i
Cesarini sk oni  króla W adys awa do jego zerwania. W grzy podj li wi c now  wypraw , ale
spodziewana flota wenecka nie przyby a, co umo liwi o su tanowi przeprowadzenie swych wojsk
do Europy. Równie  Brankowicz nie wzi  udzia u w wojnie i w chwili starcia pod Warn  10
listopada 1444 r. W grzy byli znacznie s absi. Bitwa mia a pocz tkowo korzystny przebieg, kiedy
jednak za ama o si  uderzenie W adys awa na janczarów i m ody król poniós mier , wybuch a
panika; z trudem Hunyady wyprowadzi  cz  wojsk z katastrofy. Casarini zgin  w ucieczce.
Terazju  los Konstantynopola by  przes dzony, zw aszcza  e w dwa lata po Warnie armia
Hunyadego ponios a now  kl sk  na Kosowym Polu.
Nowy (od 1451) su tan Mahomet II uzna  za swe g ówne zadanie zdobycie Konstantynopola.
Odrzuciwszy wszelkie próby rokowa , wokó  nieszcz snego miasta pobudowa  zamki,
uniemo liwiaj c dowóz  ywno ci, a nast pnie w 1453 r. rozpocz  obl enie, otaczaj c

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Konstantynopol ze wszystkich stron armi  i flot . Na pomoc przysz y tylko niewielkie posi ki
papieskie, pod wodz  wygnanego z Rusi metropolity kijowskiego kardyna a Izydora, oraz kilkuset
genue czyków i wenecjan  w dodatku zwalczaj cych si  nawzajem. Ostatni cesarz
wschodniorzymski Konstantyn XI i wspó kieruj cy obron  genue czyk Jan Giustiniani potrafili
przez dwa miesi ce odpiera  zwyci sko szturmy tureckie, wspierane ostrzeliwaniem z dzia  nie
spotykanego dot d kalibru. Zdobycie Konstantynopola 29 maja 1453 r.  to pierwszy wielki triumf
artylerii, przed któr  nie mogly si  osta  stare mury Teodozjusza II. Cesarz zgin  bohatersk
mierci , powstrzymuj c atak  zrków przy g ównym wy omie w murach, Giustiniani natomiast,

ranny, ulegl panice i zbieg  na statek. Wówczas obrona za ama a si , zacz a si  trzydniowa rze  i
rabunek. Zdobyt  stolic  Wschodniego Cesarstwa, odt d nazywan  Istambu em, uczyni  Mahomet
II sw  rczydencj , zasiedlaj c j  ponownie ludno ci  greck  i tureck . Arcydzie o Justyniana,
Hagia Sophia, serce ko cio a wschodniego, zosta o zamienione na meczet. Wiele innych
ko cio ów, pa aców, dzie  sztuki i bibliotek uleg o zniszczeniu; mimo wszystko jednak  zrcy nie
dorównali orgii zniszczenia, jaka si  rozpocz a po zdobyciu Konstantynopola przez krzy owców
w roku 1204.

75. Dalsze zdobycze tureckie. Organizacja pa stwa Osmanów

Wkrótce Mahomet II upora  si  z resztkami imperium bizantyjskiego. W 1462 r. opanowa  More
(Peloponcz), gdzie trzymali si jeszcze bracia ostatniego cesarza;jeszcze wcze niej (1456)  rcy
zaj li ksi stwo Aten i Teb. W 1461 r. skapitulowa  bez walki ostatni cesarz Trebizondy, Dawid
Komnenos, co nie uchroni o ani jego, ani ca ej jego rodziny przed okrutn mierci . Ust powa a te
stopniowo w adza wenecjan i genue czyków z Wysp Egejskich ( 1462  Thasos i Lesbos,1479
Lemnos i Eubea).
Na Pó wyspie Ba ka skim w 1459 r. podbi  Mahomet II despotat serbski Brankowiczów; w 1463 r.
opanowa  Bo ni , w 1483 r. Hercegowin , posiad  m odszej linii bo niackiej dynastii. Po
mierci bohaterskiego Skanderbega uleg a i Albania ( 1479). W adz  su tana uznali hospodar

wo oski ( 1462) i mo dawski ( 1487), cho  wielejeszcze czasu up yn o, zanim ksi stwa
naddunajskie zosta y w pe ni ujarzmione; tylko nadmorskie tereny z portami Kili  i Bia ogrodem
(zdobytymi 1484) zatrzymali Turcy w bezpo rednim posiadaniu. W latach 147578 Turcy podbili
Krym, narzucaj c swe zwierzchnictwo tamtejszemu chanatowi tatarskiemu Girejów i obsadzaj c
szereg twierdz. Kolonie genue skie z Kaf3F  na czele bezpowrotnie przepad y. W Azji Mniejszej
uleg  w 1466 r. najoporniejszy emirat Karamanów.
Wszystkie te podboje, wype niaj ce panowanie niczmordowanego Mahometa II, odbywa y si  z
towarzyszeniem gromkich nawo ywa  w  wiecie chrze cija skim o krucjat   zw aszcza za czasów
Miko aja V i Piusa II. Ale zarówno projekty papieskie (dla Rzymu zreszt  husyci czescy byli
równie gro nym wrogiem jak su tan), jak i kontrprojekty wysuwane przez królów (np. projekt ligi
antytureckiej Jerzego z Podiebradu,1464) nie mog y zosta  zrealizowane z powodu antagonizmów
mi dzy pa stwami chrze cija skimi, nawet najbardziej zagro onymi. Pod pozorem ligi
antytureckiej zawi zywano we W oszech koalicjejednych pa stw przeciw innym, a tymczasem w
1481 r. Turcy wyl dowali w samej Italii i opanowali Otranto, z trudem odebrane im przez
neapolita skiego króla Ferrante. Nie brak o te  na dworze su tana pos ów ró nych dworów
europejskich, usi uj cych uzyska  jego pomoc przeciw w asnym przeciwnikom, cz sto swym
rodakom.
Na zdobytych przez Turków terenach wprowadzono jednolit  administracj ,  cz  w sobie
kompetencje cywilne i wojskowe; w wa nych strategicznie punktach wysiedlano ludno  miejsk  i
osadzano ch opów muzu ma skich, g ównie tureckich. Jak we wszystkich pa stwach
muzu ma skich, jedynym prawem pocz tkowo by  Koran;
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Mahomet II jednak zrobi  prze om, wydaj c kodeks przepisów prawnych w zakresie administracji i
finansów, tzw. Kanunname (od grec. kanon  zasada, prawo), oparty na wzorach bizantyjskich.
Ca a ludno  chrze cija ska (raja, tj. stado) ob ona by a podatkiem pa stwowym (charad ), a
czasem innymi dodatkowymi ci arami. Ziemia stanowi a w asno  su tana (poza posiad ciami
muzu ma skich instytucji religijnych), cz  jej nadawa  su tan w do ywotnie posiadanie z
obowi zkiem konnej s by wojskowej tzw. spahisom; te beneficja (timar) by y zwykle
niewielkich rozmiarów.

ród ró noplemiennej ludno ci imperium tureckiego uprzywilejowane stanowisko zachowali
Grecy, dostarczaj cy mu pierwszych kadr administracji i stanowi cy (obok Ormian i  ydów) trzon
kupiectwa miast pa stwa tureckiego. Du  rol  w pa stwie zacz y z czasem odgzywa  równie
dawne bizantyjskie rody arystokratyczne (fanarioci, zwani tak od dzielnicy Fanar w
Konstantynopolu, gdzie znajdowa y si  ich rczydencje). Mahomet II pozyska  sobie wrogi unii kler
grecki; wkrótce po zdobyciu Konstantynopola poleci  obra  nowego antyrzymskiego patriarch  i
nada  mu szereg przywilejów, m.in. znaczny zakres jurysdykcji nad
ludno ci chrze cija sk imperium. Po likwidacji niepodleg ci Serbii i Bu garii zniesiono ich
niczale ne patriarchaty, podporz dkowuj cje Konstantynopolowi; wy sze duchowie stwo greckie
bra o czynny udzia  w wyzysku ludów s owia skich, co sprzyja o przechodzeniu na islam ca ych
grup ludno ci (np. w Bo ni, Albanii, w pewnej mierze w Bu garii).
Imperium tureckie niewiele stworzy o w zakresie kultury, dzia aj c g ówniejako si a
niszczycielska. Rosn cemu wp ywowi sunnickiej ortodoksji towarzyszy y ograniczenia twórczo ci
artystycznej, cho  jeszcze na dworze Mahometa II nie brak o greckich i w oskich artystów. W
literaturze królowa y t umaczenia z arabskiego i perskiego, w architekturze na ladowano i
usi owano prze cign  ko cio y bizantyjskie ("Zielony meczet" w Brussie, meczet su tana
Mahometa II w Konstantynopolu).

76. Kultura bizantyjska w okresie Paleologów

Gin ca cywilizacja bizantyjska, której ostatnim ogniskiem by a peloponeska Mistra, zaja nia a w
tym okresie jeszcze raz wspomnieniem dawnej  wietno ci, a przez swe o ywione kontakty z
Florencj  (m.in. podczas soboru florenckiego w 1439 r.) przyczyni a si  do nasycenia greckimi
tre ciami w oskiego Odrodzenia. Nieszcz liwy polityk, cesarz Jan VI Kantakuzen (zm. 1383)
okaza  si  doskona ym pisarzem w kre lonej u schy ku  ycia historii swoich czasów; jego
przeciwnik polityczny, Grek z Kalabrii Barlaam, usi owa  broni  doktryny ko cielnej przed
zalewem orientalnego mistycyzmu a wygnany z Bizancjum, uczy  greki Petrark . Bliski nauce i
literaturze by  wykszta cony cesarz Manuel II. Jerzy Gemistos Plethon (zm.1452) snu  w Mistrze
wzorowane na Platonie utopijne wizje reformy pa stwa, wysuwaj c m.in. projekty likwidacji
klasztorów i rozp dzenia bezu ytecznych mnichów. W okresie upadku Konstantynopola pisali swe
dzie a Leonikos Chalkokondyles, Jerzy Phrantzes (wierny towarzysz Konstantyna XI i obro ca
stolicy), a wreszcie Kritobulos z Imbros  ten ostatni tworz cy ju  na zamówienie Mahometa II, ale
stylem Tukidydesa.
Kontaktom tego greckiego odrodzenia z W ochami sprzyjali w drugiej po owie XIV w.
florenty scy w adcy Aten i Teb z rodu Acciaiuolich, zw aszcza Nerio i Antonio; od soboru
florenckiego osiad  we W oszech arcybiskup Nicei, kardyna  Jan Bessarion (zm.1472), ucze
Plethona, propagator Platona, t umacz i zbieracz rozproszonych dzie  greckich; pomaga a mu coraz
liczniejsza grupa zbieg ych przed Turkami uczonych (Manuel i Jan Chrysoloras, Jan Laskaris,
Dymitr Chalkokondylas), dzi ki którym Bizancjum wnios o swój ostatni, lecz niczwykle wa ny
wk ad do kultury europejskiej.
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Nie mniej pi kny by  wk ad sztuki bizantyjskiej ostatniego okresu cesarstwa, która prze a w XIV
XV w. okres tzw. renesansu Paleologów, znajduj cego wyraz nie tyle w architekturze (trzymaj cej
si  raczej starych wzorów), co w pi knych freskach przypominaj cych w oskie malarstwo Giotta i
jego uczniów; Bizancjum nawi zywa o tu do w asnych tradycji antyku, a tak e do tego nigdy
prawie nie zamieraj cego nurtu w sztuce bizantyjskiej, który kultywowa  helle skie umi owanie
formy i d enie do odtworzenia natury. Crtównym dzie em tego okresu s  mozaiki i freski w
ko cie e Klasztoru Chora w Konstantynopolu (dzi  meczet Kahrieh D ami) z pocz tków XIV w. W
tym samym kierunku posz o malarstwo  cienne wie kich fundacji klasztornych Serbii tego okresu:
Studenicy, Deczan, Graczanicy, dzie o zapewne artystów bizantyjskich. Ostatnim akcentem tego
kierunku s  freski w ko ciele Theotokos Peribleptos w Mistrze,  wiadcz ce o  ywotno ci sztuki
bizantyjskiej do ko ca istnienia cesarstwa.

77. Rozwój pa stwa moskiewski

Kiedy spadek kultury po Bizancjum przej y W ochy dzi ki emigruj cym tam uczonym, po spadek
po ityczny zg osili si  w adcy Moskwy, niebawem "trzeciego Rzymu".
Ksi stwo moskiewskie powsta o w drugiej po owie XIII w. jako jedna z drobnych dzielnic Rusi
Zaleskiej. Stosunkowo g sto zaludnione, przez rzek  Moskw  powi zane z drogami wodnymi
dorzecza Wo gi, mog o w pierwszej po owie XIV w. wzi  udzia  w rywalizacji o stanowisko
wielkiego ksi cia W odzimierza nad Kla  (por. II, 65). G ównym rywalem by  bogaty Twer;
walka z nim, toczona zarówno or em, jak i intrygami w Saraju, stolicy Z otej Ordy, obfituje w
liczne dramatyczne momenty: ostatecznie wybitna indywidualno  ksi cia moskiewskiego Iwana I
Kality ( 132540) przechyli a szal  na rzecz Moskwy. Ksi  ten, zawdzi czaj cy swój przydomek
zapobiegliwo ci fnansowej, potrafi  zr cznie wykorzysta  zaufanie chanów Z otej Ordy dla
wzmocnienia swego stanowiska. Skrupulatnie dostarczaj c Ordzie danin i pomocy wojskowej,
pos ugiwa  si  jej pot  dla likwidacji w asnych przeciwników; zapewni  te  Rusi Zaleskiej, d ugo
pustoszonej przez tatarskich naje ców i poborców, d ugotrwa y pokój.
Wa nym czynnikiem by a równie  pomoc ko cio a: metropolici kijowscy, którzy w 1299 r.
przenie li si  do W odzimierza nad HIa , wkrótce, poró niwszy si  z ksi tami Tweru, znale li
si  w Moskwie (po 1309) i na sta e umie cili tam sw  rczydencj .
W osobie metropolity Aleksego ( 135478) znalaz a Moskwa polityka, który uratowa  ca jej
terytorium i w adz  ksi  w czasie ma oletno ci wnuka Iwana Kality, Dymitra Do skiego.
Dzi ki dzia alno ci Aleksego, Dymitr móg  kontynuowa  polityk  przodków, uzyskuj c
niczaprzeczaln  hegemoni  w ród ksi t Rusi Zaleskiej (W odzimierz nad Kla  z tytu em
wielkoksi cym na sta e po czy  si ju  z Moskw ) i próbuj c w okresie zamieszek w Z otej
Ordzie zrzuci jarzmo tatarskie. Zwyci stwo jego na Kulikowym Polu nad Donem, 8 wrze nia 1380
r., nie przynios o wprawdzie Rusi wyzwolenia, ale mia o ogromne znaczenie moralne jako
pierwsza przewaga or a nad gro nym wrogiem. W dwa lata pó niej nowy chan Tochtamysz spali
Moskw  i zmusi  Dymitra do ponownego p acenia daniny.
W swej akcji jednoczenia Rusi napotka  Dymitr szcz liwego pocz tkowo rywala w osobie
wielkiego ksi cia litewskiego Olgierda, który opanowa  Bia oru  i Ukrain , wypieraj c Tatarów
(por. III, 51). Kilkakrotnie wyprawia  si  Olgierd na Moskw , do decyduj cej rozprawy mi dzy
Litw  a Moskw jednak nie dosz o z obawy przed zbytnim wzmocnieniem Tatarów. Jeden z
nast pców Olgierda, Witold, stawi  nawet czo o gro nemu Timurowi (por. II, 66), który w nie
rozci gn  w adz  nad Z ot  Ord . Wielka armia Witolda w której oprócz Litwinów i Rusinów
znale li si  Polacy i posi ki krzy ackie, zosta ajednak rozbita nad Worskl  12 sierpnia 1399 r.  lko
brak zainteresowania Timura dla ekspansji w tym kierunku uratowa  Litw  i Moskw  przed
konsekwencjami tej kl ski. Szybki rozpad wielkiego imperium Timura pozostawi  Ru  i Litw  w
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obliczu Z otej Ordy, teraz jednak rozrywanej sprzeczno ciami wewn trznymi, a niebawem rozbitej
na kilka chanatów (m.in. kaza ski i astracha ski nad  redni  i doln  Wo  oraz krymski na
Krymie i nad dolnym Dnieprem).
Dla utrwalenia si  pa stwa moskiewskiego, które za Wasyla I (13891425) skupi o ju  wi kszo
Rusi Zaleskiej (w 1393 wcielono do niego Ni ny Nowogród, znaczny o rodek handlowy nad górn
Wo ), ksi ta musieli rozprawi  si  z czynnikami od rodkowymi reprczentowanymi przez cz
bojarstwa, a zw aszcza ksi t dzielnicowych. Wielcy ksi ta mianowicie, pocz wszy od Iwana
Kality, przekazywali wprawdzie w adz  wraz z centrum pa stwa najstarszemu z synów,
wyposa alijednak w odr bne, cho  mniejsze, dzielnice równie jego m odszych braci. W ten sposób
tworzy a si  znaczna liczba apana y, których niczale no  ros a zw aszcza w okresie ma oletno ci
wielkich ksi t, stwarzaj c niebezpiecze stwo dla jedno ci pa stwa. .
Wyst pi o ono szczególnie ostro po  mierci Wasyla I, kiedy prawa do tronu jego ma oletniego syna
Wasyla II zosta y zakwestionowane przez brata Wasyla I, Jerzego, ksi cia kostromskogalickiego, a
potem przez jego synów. Pocz tkowo ochrania a Wasyla II opieka Witolda litewskiego, ale pojego
mierci wybuch a w 1434 r. wojna domowa, która ci gn a si  z przerwami przez dwadzie cia lat;

wielki ksi  by  popierany (cho  nie zawsze konsekwentnie) przez kler i mieszcza stwo Moskwy.
Po zmiennych kolejach wojny toczonej przez obie strony przy pomocy tatarskich
sprzymierze ców, w czasie której Wasyla kilkakrotnie detronizowano, a nawet o lepiono,
zwyci yli zwolennicy centralizacji, a opozycyjni ksi ta dzielnicowi zostali wygnani. Unia
florencka (por. III, 74) odrzucona przez duchowie stwo moskiewskie sta a si  przyczyn
usamodzielnienia ko cio a moskiewskiego; po wygnaniu zwolennika unii Izydora synod biskupów
ruskich wybra  nowego metropolit  bez ogl dania si  na autorytet patriarchy Konstantynopola.

78.  wietno  i upadek Wielkiego Nowogrodu

Gdy w ten sposób Wielkie Ksi stwo Moskiewskie kroczy o ku absolutyzmowi monarszemu, na
zachód od niego istnia  wielki organizm pa stwowy, oparty na innych zgo a zasadach. Dzielnicowe
ksi stwo Nowogrodu Wielkiego, ju  w XI w. zdradzaj ce tendencje do odr bno ci politycznej,
przekszta ci o si  pod wp ywem  wietnego rozwoju miasta w swoistego rodzaju republik ,
najbardziej przypominaj  Wenecj . Na czele pa stwa sta  wprawdzie ksi  z rodu
Rurykowiczów, ale czynno ci jego ogranicza y si  coraz bardziej do dowodzenia wojskiem i
przewodniczenia s dowi. Z czasem rczydencj  jego przeniesiono poza miasto, a wizyty w mie cie
musia  uzgadnia  z innymi w adzami. Obawiaj c si  przechwycenia rz dów przez ksi cia,
nowogrodzianie cz sto zmieniali ksi t, usuwaj c ich i powo uj c tak, jak im w danej chwili
wskazywa  interes polityczny. Dzia alno  ksi cia kontrolowa a rada bojarów i bogatych kupców,
która rozstrzyga a te  o ca ci polityki pa stwa; jej przedstawicielami byli: wybieralny
arcybiskup, zwo uj cy rad  i wiec, posadnik  pierwszy urz dnik Nowogrodu, przewy szaj cy
znaczeniem ksi cia i kontroluj cy go na ka dym kroku, wreszcie tysi cznik, dowódca pospolitego
ruszenia miejskiego.
Decyzje polityczne podejmowano na wiecu ogó u ludno ci Nowogrodu, zwo ywanym przez
specjalny dzwon. Wprawdzie g ówn  rol  na wiecu odgrywali przedstawiciele bojarów i kupców,
ale zdarza y si  wypadki opozycyjnych wyst pie  ni szych warstw ludno ci przeciw rz dz cej
oligarchii, np. powstanie pospólstwa w 1418 r.mo e pod wp ywem analogicznych ruchów w
miastach blisko z Nowogrodem zwi zanej Hanzy. W wiecu brali te  udzia  przedstawiciele
prigorodów  mniejszych miast uzale nionych przez Nowogród. Ten wielki o rodek handlu i  ycia
kulturalnego opanowa  i podporz dkowa  sobie ogromne obszary, a  po Morze Bia e, Ocean
Lodowaty i Peczor ; stamt d pochodzi y  ci gane od ludów fi skich daniny w naturze, zw aszcza
w cennych futrach, stanowi ce obok miodu i wosku podstaw  eksportu nowogrodzkiego; bojarzy
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nowogrodzcy  panowie feudalni i kupcy w jednej osobie, pilnie strzegli swego monopolu
po redników mi dzy hanzeatami a ruskim zapleczem, nie dopuszczaj c kupców niemieckich w

b kraju, a moskiewskim nie pozwalaj c nawi zywa  z nimi kontaktu. Najwi kszy z prigorodów
Nowogrodu, Psków, usamodzielni  si  (ostatecznie,1348), wytwarzaj c analogiczny ustrój
polityczny.
Wzrost pot gi Wielkiego Ksi stwa Moskiewskiego musia  doprowadzi  do jego starcia z
Republik  Nowogrodzk : par o do tego ksi t nie tylko przyj te zadanie zbierania ziem ruskichn,
ale i interesy w asnego kupiectwa i bojarstwa, wyzyskiwanego przez po rednictwo handlowe
nowogrodzian. W Nowogrodzie za  pospólstwo, tocz ce walk  z kr gami rz dz cymi,
sympatyzowa o z Moskw , a same warstwy rz dz ce musia y si  cz sto ucieka  do pomocy
Moskwy w walce z krzy akami inflanckimi.
W czasie moskiewskiej wojny domowej Nowogród popiera  opozycj  przeciw wielkiemu ksi ciu.
Spowodowa o to wypraw  Wasyla II (1456), zako czon  utrat  przez Nowogród cz ci posiad ci
i przyj ciem przez miasto warunków, ograniczaj cych swobod  jego polityki zagranicznej.
Nast pca Wasyla, Iwan III, zwany Srogim, systematycznie przygotowywa  si  do opanowania
republiki. Bojarzy nowogrodzcy, szermuj c has em obrony wolno ci republiki i jej mieszka ców
przed despotyzmem, przeprowadzili w 1470 r. na wiecu poddanie si  Nowogrodu Kazimierzowi
Jagiello czykowi. Iwan III uzna  to za wyzwanie i uderzy  na ziemie republiki. Wskutek braku
pomocy od pa stwa polskolitewskiego i powstrzymania si  od walki oddzia ów arcybiskupa
nowogrodzianie ponie li kl sk  nad Sze oni  (1471) i uznali zwierzchnictwo Moskwy. W 1478 r.
st umiwszy prób  buntu Iwan zlikwidowa  samorz d republiki, wywo c z miasta dzwon wiecowy
symbol jej wolno ci  oraz najoporniejszych bojarów. Ogromne tereny pa stwa nowogrodzkiego
zosta y wcielone do wielkiego ksi stwa. Psków d ej utrzyma  niczale no   dopiero w 1510 r.
spotka  go analogiczny los. Po opanowaniu Nowogrodu Iwan III bez trudu rozprawi  si  z ostatnimi
niczale nymi pa stwami Rusi Zaleskiej  Wielkim Ksi stwem Twerskim, wcielonym w 1485 r. i
Riaza skim, stopniowo uzale nianym, a  do likwidacji w 1520 r.

79. Moskwa  "trzeci Rzym". Kultura ruska XIV  XV w.

Rozpad Z otej Ordy rozwi za  ostatecznie zale no  Moskwy od Tatarów. Zale no  taju  od
dawna by a ikcj , ale Wasyl II i Iwan Srogi wyp acali chanom daniny z wielkiego ksi stwa, aby
unikn  zniszcze , jakie mog y poci gn  za sob  odwetowe wyprawy tatarskie. Sytuacja jednak
sta a si  nie do utrzymania, kiedy chan Z otej Ordy, Ahmed, sta  si  w ciwie najs abszym z

adców tatarskich. Iwan III, sprzymierzony z kxymskim Mengli Girejem, zaprzesta  w 1480 r.
acenia daniny Ahmedowi; wyprawa odwetowa chana dozna a niepowodzenia, a on sam wkrótce

zgin . W 1502 r. Z ota Orda pad a pod ciosami Mengli Gireja, Moskwa za  rozpocz a akcj
uzale nienia od siebie chanów wo skich, uwie czon  powodzeniem jeszcze w XVI w.
Zjednoczenie Rusi  program, jaki stawiali sobie wielcy ksi ta moskiewscynie mog o by  uznane
za zako czone, dopóki wielka cz  terytoriów dawnej Rusi Kijowskiej wchodzi a w sk ad
Wielkiego Ksi stwa Litewskiego, po czonego w XV w. uni  z Polsk . W XIV w. Moskwa broni a
si  przed ekspansj  Litwy, w XV trwa a równowaga, spowodowana z jednej strony s abo ci  Litwy
(powi kszon  przez rozbie no ci wyznaniowe), z drugiej wewn trznymi k opotami Moskwy. Po

ugotrwa ym pokoju pierwsze starcia nast pi y na gruncie Wielkiego Nowogrodu i przy tej okazji
abo  pa stwa jagiello skiego wysz a wyra nie na jaw. Jego konflikty z W grami Macieja

Korwina i Habsburgami potrafi  Iwan Srogi wykorzysta : dyplomacja moskiewska stawia a
pierwsze kroki na terenach zachodniej Europy, szukaj c sprzymierze ców przeciw Jagiellonom.

mier  Kazimierza Jagiello czyka (1492l i przej ciowe zerwanie unii polskolitewskiej Iwan
wyzyska  do pierwszego uderzenia na Lit v ; po kl skach wojsk litewskich nad Wiedrosz  i pod

cis awiem rozejm zawarty w 1503 r. przyniós  Moskwie olbrzymie zdobycze terytorialne. By  to
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pocz tek prawie dwuwiekowych zmaga  Moskwy z Polsk  i Litw  o ziemie ukrai skie i
bia oruskie.
Przy okazji montowania koalicji antyjagiello skiej przez Iwana III Europa Zachodnia po raz
pierwszy u wiadomi a sobie powstanie nowego pot nego pa stwa. Wyci gn li z tego wnioski
Habsburgowie, podtrzymuj c o ywione stosunki dyplomatyczne z Moskw . Papiestwo usi owa o
wykorzysta  rozmowy z pos ami moskiewskimi, aby pozyska  Moskw  dla unii. Papie  Sykstus IV
wyda  za Iwana Zofi , córk  Tomasza Paleologa, brata ostatniego cesarza Wschodniego Rzymu.
Ma stwo to oczywi cie nie przyczyni o si  do unii, pos o natomiast Iwanowi do
akcentowania dziedzictwa cesarzy bizantyjskich: w przyj ciu bizantyjskiego dwug owego or a jako
herbu, bizantyjskiego ceremonia u dworskiego (oraz koronacji), wreszcie tytu u cara. W XVI w.
powsta a (zredagowana przez mnicha Filoteusza z Pskowa) teoria o "trzecim Rzymie":
przeniesieniu dziedzictwa dawnego cesarstwa poprzez nowy RzymBizancjum na Moskw   trzeci i
ostatni, wieczny Rzym. Poza zewn trznym akcentowaniem dziedzictwa bizantyjskiego nowe tytu y
i ceremonia  odgrywa y wielk  rol  w umocnieniu stanowiska panuj cego wobec ksi t i bojarów.
Kontakty z Zachodem wykorzysta  Iwan dla sprowadzenia do Moskwy architektów w oskich,
którzy ufortyfkowali Kreml moskiewski i wznie li kilka  wi ty  (Arystoteles Fioravanti stworzy
Sobór Uspie ski, Aleviso  Archangielski), a tak e specjalistów od odlewania dzia , którzy
wyposa yli armi  moskiewsk  w artyleri . Zorganizowano administracj , tworz c przy dworze
centralne urz dy, tzw. prikazy, ujednolicono s downictwo (jednolity kodeks Sudiebnih,1497). W
ten sposób powsta o scentralizowane, jednolite narodowo pa stwo rosyjskie. Proces ten oparty by
na silnej podstawie gospodarczej : po zako czeniu wojen domowych i najazdów tatarskich ros a
zamo no  kraju, a z ni  liczba miast, które wci ga y wie  w obrót towarowywyrazem tego by o
narastanie udzia u danin w pieni dzu w ramach renty feudalnej. Ani opanowanie Kaffy przez
Turków, ani wojny na pograniczu litewskim i inflanckim nie zak óci y rozwoju handlu
mi dzynarodowego.
Handel ze Wschodem kierowa  si  przez miasta Krymu, ale próbowano te  nawi za  ju  stosunki z
Persj  (i Indiami) poprzez kraje kaukaskie lub Morze Kaspijskie. Nowogród utrzymywa  swe
znaczenie, a likwidacja kantoru hanzeatyckiego ( 1494), podobniejak analogiczne akty innych

adców europejskich, zmierza a do poprawy sytuacji miejscowych kupców wobec obcych.
Znaczenia nabra a w XV w. l dowa droga do Moskwy przez Warszaw , Wilno i Smole sk. Obok
Moskwy wybitn  rol  w dalekim handlu odgrywa  Twer: jeden z tamtejszych kupców, Afanasij
Nikitin, pozostawi  opis swej podró y do Indii.
Formowaniu si  pa stwa moskiewskiego towarzyszy  o ywiony rozwój kulturalny: po okresie
upadku w XIII i XIV w., ruska architektura i malarstwo tworz  znów znakomite dzie a. Malarz z
pierwszej po owy XV w. Andrzej Rublow potraf  wla  now  tre  w szablon malarstwa religijnego,
narzucony przez tradycj  ko cieln . Monumentalne budownictwo Kremla (Granowitaja pa ata,
sobory), mimo i  by o cz ciowo dzie em w oskich architektów, opar o si  na miejscowych
wzorach i tradycjach (sobór we W odzimierzu nad Kla ). Twórczo  literacka, tre ci religijnej,
historycznej lub politycznej, o ywionajest ideologi  zjednoczenia ziem ruskich. Wielki wp yw
mia o tu zwyci stwo na Kulikowym Polu, temat licznych utworów (np. Zado szczyzna, Shazanie o
poboiszcze). W Moskwie powsta  zwód annalistyczny, sumuj cy dorobek lokalnego kronikarstwa
w duchu ideowym nast pców Dymitra Do skiego. Eehem upadku Konstantynopola by a Powie  o
Carogrodzie NestoraIskandera. Dzie a te stanowi  wst p do bogatej literatury politycznej XVI
stulecia.

DALEKI WSCHÓD W PÓ NYM  REDNIOWIECZU
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80. Chiny za czasów Mingów

Kiedy w Europie mimo kl sk i kryzysów XIV w. spo ecze stwa wypracowa y nowe kierunki
rozwoju, zarówno w produkcji, stawiaj cej pierwsze kroki na kapitalistycznej drodze, jak w handlu,
szukaj c dooko a Afryki lub wprost na zachód nowych szlaków umo liwiaj cych kontakty z
Dalekim Wschodem, jak wreszeie w nowych pr dach kulturalnych humanizmu i odrodzenia  w
po udniowej i wschodniej Azji, po przej ciu fali najazdów mongolskich, cywilizacje tamtejsze
wróci y na stare tory, programowo g osz c przywrócenie dawnego systemu rz dzenia, dawnego
stylu w sztuce i literaturze, dawnego porz dku spo ecznego. Ten oficjalny konserwatyzmcz sty we
wszystkich spo ecze stwach feudalnych, by  w Azji Wschodniej wyrazem ' rzeczywistego
zahamowania rozwoju. Cesarstwo Chi skie, po triumfalnym zrzuceniu panowania mongolskiego w
1368 r. i wprowadzeniu na tron narodowej dynastii Ming (por. II, 64) zwróci o swe wysi ki ku
przywróceniu dawnej pot gi i dawnego, rzekomo idealnego ustroju. Pierwszy cesarz, Czu
Juanczang ( 136898) przeprowadzi   pod has em powrotu do systemu dynastii Tang (por. I, 52)
reformy, likwiduj ce wynagrodzenie urz dników systemem nada  ' renty feudalnej. Cesarz d
do op acenia urz dników przez pa stwo,  ci gaj ce podatki na ten cel od ch opów; by y nawet
próby zamiany wynagrodze  w naturze na pieni dze. Centralizacja renty feudalnej mia a zapobiec
nadu yciom arystokracji; nie zosta a jednak konsekwentnie przeprowadzona. Stworzono now
organizacj  podatkowoadministracyjn  wsi, przeprowadzono nowy kataster (1393), wydzielono
spo ród ludno ci wiejskiej swego rodzaju armi  terytorialn   ch opów, którzy za ulgi podatkowe
mieli obowi zek s by wojskowej. Armia ta mia a do pewnego stopnia zast pi  wojska najemne,
rekrutuj ce si  zwykle z obcych narodowo ci.
Reorganizacja pa stwa (stolic , pocz tkowo umieszczon  w Nankinie, w 1421 r. przeniesiono do
Pekinu) pozwoli a na ekspansj  zewn trzn , realizowan  równie  pod has ami przywrócenia

adzy Chin na terenach niegdy  od nich zale nych. Korea i Japonia uzna y formalne
zwierzchnictwo cesarzy Chin. Cesarz Czuti (140324) rozpocz  energiczn  akcj  na terenie
Wietnamu, która w 1407 r. doprowadzi a do okupacji królestwa i wzi cia do niewoli króla Ho Kuj
Li. Ale zwyci stwo nie by o trwa e; wprowadzenie chi skiej administracji spowodowa o masowe
powstanie (1418); jego wódz Le Loi wypar  wojska chi skie i uzyska  w 1424 r. uznanie Chin jako
zale ny od cesarza król Wietnamu; jego nast pca Le Thaito przyj  w 1428 r. tytu  cesarski
(huangde), aby podkre li  ca kowit  niczale no  swego pa stwa.
Ekspansja na po udnie wi za a si  ze wzrostem zainteresowania Chin handlem na terenie wysp
indonczyjskich i Malajów, a tak e dalszymi kontaktami handlowymi z Indiami i Afryk . Cesarz
Czuti zorganizowa  siedem ekspedycji morskich pod kierownictwem Czeng Ho, cz ciowo
badawczych, cz ciowo stanowi cych demonstracj  wojskow . Dotar y one m.in. do Indii, Zatoki
Perskiej i wschodniej Afryki zbieraj c wiadomo ci o tych krajach i badaj c mo liwo ci handlu, a
zarazem budz c wsz dzie szacunek dla pot gi cesarstwa.
Czuti podejmowa  te  wyprawy na pó noc, przeciw Mongo om i innym ludom koczowniczym. Na
pó nocnym wschodzie Chiny si gn y po Mand uri  i dolny bieg Amuru. Dla Mongolii usuni cie
wielkich chanów z Chin by o katastrof . Okres wielkich podbojów wyludni  kraj, którego
mieszka cy gin li lub osiedlali si  na odleglejszych terenach Azji, a nawet Europy. W wielkim
cesarstwie Kubilaja i jego nast pców, w którym zosta y po czone tereny o ró nej strukturze
gospodarczej, Mongo owie wyspecjalizowali si  w dostarczaniu byd a na rynki chi skie i
kawalerzystów do armii wielkiego chana. Po ograniczeniu pa stwa wielkich chanów do w ciwej
Mongolii zapanowa a tam n dza, a miejsce wojen zdobywczych zaj y walki wewn trzne mi dzy
coraz bardziej niczale nymi u usami poszczególnych ksi t.
Walki z Chinami by y wi c konieczno ci  dla mongo ów i ani zwyci stwo cesarzy chi skich (1410
nad Ononem), ani zburzenie Karakorum nie mog y powstrzyma  najazdów. Podporz dkowanie
wielkiego chana Dajsuna energicznym ksi tom z plemienia Ojratów (1434) wywo o
wzmo enie najazdów na Chiny: w 1449 r. jeden z tych ksi t, Esentajd i, pobi  wojska chi skie i

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


wzi  do niewoli cesarza Inczena. Mongo owie  dali m.in. otwarcia granic Chin dla zbytu swych
produktów hodowlanych i ustalenia cen dogodnych dla producentów. Dopiero zamordowanie
Esentajd iego ( 1455), który sam uzurpowa  w adz  wielkiego chana, i rozbicie Ojratów przez inne
plemiona mongolskie uwolni o Chiny na d szy czas od tego niebezpiecze stwa.
Tak wi c polityka zdobywcza cesarzy z dynastii Ming nie przynios a d ugotrwa ych rezultatów, a
jej wielkie koszty, którymi obarczano masy ch opskie, wywo y niezadowolenie, znajduj ce wyraz
w krwawych powstaniach (najwi ksze 144849 w prowincji Fucien).
Konserwatyzm, króluj cy w administracji, ustroju spo ecznym, a nawet koncepcjach politycznych
Chin, znalaz  wyraz równie  w literaturze i sztuce, pieczo owicie strzeg cych tradycji, ale i
unikaj cych nowych pogl dów. W XV w. powsta a s ynna wielka encyklopedia Jungle,
zawieraj ca ca okszta t ówczesnej wiedzy chi skiej, napisana w ci gu pi ciu lat przez 2169
pisarzy, uczonych i urz dników, zawieraj ca 22 877 ksi g. To niczwyk e  ród o do historii kultury
Chin, zawieraj ce prace z wszystkich dziedzin wiedzy, sp on o w czasie walk z interwentami
europejskimi w 1900 r.; zosta o z  iego tylko kilkadziesi t ksi g. Poza oficjaln  literatur , na ogó
kompilacyjn , rozwin a si  powie  obyczajowa w j zyku potocznym. W sztuce równie
na ladowano dawne wzory (grobowce Mingów ko o Nankinu); epoka Mingów jest natomiast
okresem naj wietniejszego rozkwitu artystycznych wyrobów z porcelany (wazy dekoracyjne,
zastawy sto owe, figurki), w pewnej mierze równie  odlewnictwa z br zu (znowu nawi zuj cego
do poprzednich epok).
Wiek XV by  okresem pot gi Chin i stosunkowo du ej pomy lno ci gospodarczej (rozwój
rzemios a i handlu, nak ad kupiecki w miastach, po czony z elementami manufaktury). Pokój
wewn trzny sprzyja  rozwojowi, ale surowy konserwatyzm zamyka  mo liwo ei szerszych
przemian politycznych i kulturalnych. Wiek XVI mia  przynie  dalsze utwierdzenie tego zastoju,
mimo kontaktów z Europejczykami, a  najazdy mand urskie w XVII w. zako czy y epok
Mingów (1644).

81. Korea w XIV XV w.

Analogiczne zjawiska nawrotu do tradycji spotykamy w pó no redniowiecznej Korei i Japonii.
Pierwsza z nich znalaz a si  od XIII w. pod jarzmem mongolskim, cz ciowo okupowana mimo
pozostawienia na tronie dynastii królewskiej. Wygnanie potomków Czyngischana sta o si
sygna em do analogicznych ruchów w Korei; w walkach stronników mongolskich i chi skich
zwyci yli ci ostatni: wódz ich Li Songgie opanowa  w 1389 r. w adz  w pa stwie, a w 1392 r.
zdetronizówa  króla z dynastii Korio, zak adaj c now  dynasti  Li (mia a ona rz dzi  a  do XX
w.); przywróci  te  prastar  nazw  pa stwa  Czoson i przeniós  stolic  do Seulu. Jego nast pcy
(zw aszcza Liu Hiongwon,140119) przeprowadzili reform  administracji na wzór chi skiej
administarcji Mingów, ze zró nicowanymi stopniami urz dniczymi. Konfiskaty dóbr cz ci
arystokracji, wrogiej nowej dynastii, pozwoli y wzmocni  w adz  królewsk  w oparciu o now
szlacht  urz dnicz , któr  nadzielono skonfiskowanymi ziemiami. Mimo donios ych wynalazków
(wynalazek czcionek metalowych 1403, u enie alfabetu fonetycznego  1446), mog cych
wywo  przewrót w kulturze, konserwatyzm warstw rz dz cych sprawi ,  e w literaturze
oficjalnej, naukowej, w dokumentach pa stwowych itp. zachowano j zyk chi ski.

82. Japonia w dobie rozbicia feudalnego
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W przeciwie stwie do Korei Japonia unikn a jarzma mongolskiego:  danie wielkich chanów,
domagaj cych si  uznania swej w adzy na wyspach, zosta o dumnie odrzucone. Kubilaj
zorganizowa  wielkim nak adem kosztów w 1274 i 1281 r. dwie wielkie ekspedycje armii i floty na
Japoni : za ka dym razem sprzymierze cem Japo czyków by  tajfun (kamihadze  "boski wiatr"),
który zniszczy  floty mongolskochi skie, maj ce wysadzi  armi  inwazyjn . Przez kilkadziesi t lat
Japonia  a pod ci  gro  najazdu wielkich chanów z Pekinu; wp yn o to na zmian  struktury
kraju, którego po udniowozachodni  cz  specjalnie umacniano  rodkami militarnymi. Tam te
skupi y si  o rodki rzemios a oraz handlu, który w tym trudnym okresie nierozerwalnie wi za  si  z
piractwem.
Jeszcze nie min o ca kowicie niebezpiecze stwo najazdu mongolskiego, kiedy rozpocz a si

ugotrwa a wojna domowa mi dzy dwoma ugrupowaniami arystokracji feudalnej,
reprczentuj cymi bogaty po udniowy zachód i ubogi pó nocny wschód kraju. W XIII w. ustrój
pa stwa skomplikowa  si  jeszcze bardziej. Obok od dawna ju  nie odgrywaj cych  adnej roli
cesarzy, równie  szogunowie stracili faktyczn  w adz : przesz a ona w 1219 r. w r ce "regentó ' z
rodu Hójó. Kiedyjednak w 1331 r. regent Hójó Tokatoki zdetronizowa  cesarza Godaigo (131938),
który nie chcia  bezwzgl dnie podporz dkowa  si jego  daniom ani dobrowolnie abdykowa ,
popar a cesarza grupa po udniowych samurajów, którzy opanowali Kioto (Kusunoki Masashige,
Nitta Yóshisada). Wybuch a wojna domowa; wskutek zdrady jednego z wodzów, Ashikaga
Takauji, regent zosta  pokonany i pope ni  samobójstwo (1333); jednak Ashikaga Takauji nie
pozwoli  obj  w adzyjego przeciwnikom, lecz opanowa  Kioto, z którego cesarz uciek  do
Yoshino, i og osi  si  szogunem, wysuwaj c w asnego kandydata na tron cesarski, Gomurakami.
Rozpocz a si  "epoka dwu rz dów", pó nocnego i po udniowego, okres coraz wi kszego
os abienia pa stwa i uniezale nienia si  ksi t feudalnych (daimyó).
W 1392 r. abdykacja cesarza Kameyamy z dynastii po udniowej po a kres rozbiciu, a w adz
zjednoczyli szogunowie z rodu Ashikaga (do 1573), rczyduj cy w pa acu Muromachi w Kioto (st d
"epoka Muromachi"). W adza ich stawa a si  coraz bardziej problematyczna w obliczu
narastaj cego rozbicia Japonii na ksi stwa feudalne (pod koniec XV w.  ok.150 ksi stw) i walk
mi dzy poszczególnymi dzielnicami (np. tzw. wojna epoki Onin 146777), wprowadzaj cych stan
ci ego chaosu. W tych wojnach feudalnych, gdy liczy a si  przede wszystkim wierno  wasala
swemu seniorowi, wytworzy a si  japo ska ideologia rycerska samurajów, która znalaz a odbicie
religijnoetyczne w naukach buddyjskiej sekty zenshu, a tak e powstaj cych w XIII i XIV w.
eposach rycerskich (Heihe monogatari  o wojnach rodów Taira i Minamoto w XII w.); wytworzony
wówczas system wychowania samurajów przetrwa  d ugie wieki.
Ten okres japo skiego rozbicia feudalnego, zako czony dopiero w XVI w. dzia alno ci  wodzów
zjednoczycieli (Oda Nobunaga, Toyótomi Hideyóshi), przypomina ywo wcze niejsze
redniowiecze europejskie: podobnie jak w Europie istnia y tu niczale ne ksi stwa daimyów,

otoczonych wasalamisamurajami, tocz ce walk  z s siednimi potentatami, oraz warowne
zamkirczydencje, pod których os on  osiada a ludno  rzemie lniczokupiecka, tworz c zacz tki
nowych miast. Z miast rozwija y si  szczególnie o rodki portowe z bogatym kupiectwem, które
stara y si  uniczale ni  od w adzy feudalnej, uzyska y samorz d (Sakai, Hakata), a nawet
organizowa y w asne oddzia y zbrojne. Oddzia y te by y z one ze zubo ych samurajów, którzy
nie posiadali ziemi, a prac  uwa ali za zaj cie nie do pogodzenia z rycerskim honorem; niektórzy
przedstawiciele tego rycerstwa zaj li si  rozbojem.
Podczas gdy ni sze rycerstwo ubo o, ros a zamo no  mieszczan: rozwija  si  handel morski,
zarówno koncesjonowany przez szogunów, jak nielegalny, po czony z piractwem. W r ku
bógatych kupców (toja) skupi a si  dzier awa podatków pa stwowych; rozwija o si  górnictwo.
Eksploatacja bogactw naturalnych wzmacnia a w adz  arystokracji feudalnej, która zaj a si
równie  handlem na w asn  r , podobnie jak niektóre klasztory buddyjskie. Rzemie lnicy
miejscy organizowali korporacje zawodowe (za). Mimo wi c feudalnych wojen domowych i
rozprz enia aparatu pa stwowego rozwój gospodarczy kraju trwa  nadal. Najbardziej cierpieli w
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wyniku wojen domowych i wzrostu ucisku podatkowego ch opi, podnosz cy cz sto bro  przeciw
dzier awcom podatków i panom feudalnym (np. 142829). Szczególnie du e rozmiary mia o
powstanie w prowincji Yamashira w 1485 r. Powsta cy opanowali i kontrolowali znaczne obszary
kraju; dopiero w 1493 r. uda o si  rz dowi st umi  ten ruch. Wzmocnienie miast i rozwój
stosunków rynkowych w Japonii otwiera y drog  do zjednoczenia pa stwa w XVI w.
Sztuka japo ska kultywowa a wzory klasyczne i chi skie; najwi kszy rozkwit w okresie
Ashikagów prze ywa o malarstwo, rozwijaj ce si  pod wp ywem dwu szkó . W tzw. szkole
chi skiej, której najwybitniejszym przedstawicielem by  Sesshu ( 1420 1505), podstawow  rol
odgrywa  pejza  jako wyraz nastroju; cz owiek pojawia  si  w jej obrazach jako element ca ci,
powi zany z przyrod . Kanó Masanobu (druga po owa XV w.) za  now  realistyczn  szko
Kanó (zjego rodu wywodzi o si  wielu malarzy), operuj ywymi, jaskrawymi barwami i
po wi caj  si  w znacznej mierze malarstwu rodzajowemu. W architekturze przewa o lekkie
drewniane budownictwo  wi tynne i pa acowe, otoczone s ynnymi "ogrodami japo skimi", dla
których charakterystyczne s  sztuczne efekty krajobrazowe (spi trzenie kamieni, ska , piasku,
malowniczo przeprowadzonych ruczajów, a w ród tego porozrzucane niewielkie pawilony). W
XVI w. rozwinie si  budownictwo zamków murowanych.

83. Tybet i Indochiny

W Tybecie pocz wszy od XI w. coraz wi ksz  rol  polityczn  odgrywa y klasztory buddyjskie, z
których ka dy w ada  wielkimi terenami i panowa  nad setkami, a nawet tysi cami poddanych.
Rozkwit  ycia klasztornego i opanowanie ca ego kraju przez buddyzm umo liwi y reformy
religijne, przeprowadzone przez przyby ego w 1042 r. z Indii Atisi . Szczególnie pot ny by
klasztor Saskia, który odegra  wa  rol  w dobie panowania mongolskiego. W 1239 r.
Mongo owie najechali i opanowali Tybet, znale li si  jednak pod wp ywem ideowym tamtejszego
buddyzmu; z ich pomoc  prze eni klasztoru Saskia uzyskali  wieck  w adz  w Tybeciejako
namiestnicy wielkich chanów. W adza ta nie przetrwa ajednak panowania mongolskiego; w 1358 r.
wieccy ksi ta tybeta scy wyp dzili Mongo ów i hegemonia klasztorów upad a; tradycje

teokratyczne utrzymywa y si  jednak w ród lamów buddyjskich, zw aszcza w powsta ej w XV w.
sekcie " tych czapek", której przywódcy, zwierzchnicy klasztoru Taszilumpo przyj li pó niej
tytu  dalajlamów (od 1578) i uchodzili za wcielenie Buddy. W ich r ce mia a w XVII w. przej
ca a w adza nad Tybetem.
Po udniowa Azja prze ywa a mi dzy XIII a XV w. burzliwy okres rozpadania si  starych
organizmów pa stwowych, które zast powane by y przez nowe. Pa stwo wietnamskie (DaWiet),
rozwijaj ce si  pod chi skimi wp ywami politycznymi i kulturalnymi, potraf o odeprze
kilkakrotnie ponawiane najazdy mongolskie ( 1257 84,128788), a tak e wyj  zwyci sko z ci kiej
wojny z pa stwem Czamów (Czampa), które pod panowaniem króla Cze Bong Nga (136090)
prze ywa o rozkwit swej pot gi. Walki o tron u schy ku XIV w. os abi y pa stwo DaWiet,
umo liwiaj c Mingom podbój pó nocnego Wietnamu (por. III, 80). Nie na d ugo jednak: w 1418 r.
wybuch o powstanie przeciw okupantom chi skim, na czele którego stan  Le Loi, za yciel
nowej dynastii (od 1424 r.). Jego nast pcy umocnili pot  Wietnamu, który rozpocz  teraz
agresywne wojny przeciw Czamom, d c do podboju ich kraju, zajmuj cego kluczowe miejsce w
handlu po udniowoazjatyckim. Po d ugich walkach król Le Thanto (146097) opanowa  w 1471 r.
wi kszo  Czampa, likwiduj c to pa stwo; Czamowie w znacznej liczbie opu cili ojczyzn  i
przesiedlili si  na teren pa stwa Khmerów CzenLa; dawny teren Czampa zosta  zasiedlony przez
osadników wietnamskich (Annam).
Równie  pa stwo Khmerów, które osi gn o szczyt pot gi za D ajawarmana VII (11811219)
zacz o si  chyli  do upadku pod najazdem Mongo ów, a potem ludu Thaj; wyparty przez

Clic
k t

o buy N
OW!

PDFXChange

w
ww.docutrack.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDFXChange

w
ww.docutrack.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Mongo ów przesiedli  si  on z po udniowych Chin na Pó wysep Indochi ski i w po owie XIV w. na
podbitych terenach utworzy  królestwo Syjamu ze stolic  w Ajuthaja. Korzystaj c z rozbicia przez
Mongo ów birma skiego królestwa Pagan (1277) Thajowie opanowali rozleg e tereny w dolinaeh
rzek Irawadi, Menam i Mekong. Król Rama Tibodi ( 1350 9) po czy  rozproszone ich si y w jedno
pa stwo, prowadz c dalej ekspansj  na po udnie. Królowie Syjamu kilkakrotnie zdobywali
Angkor, stolic  Khmerów (1350,1431); w wyniku tego o rodek pa stwa khmerskiego przeniós  si
dalej na po udnie, do Pnom Pen h ( 1434). Mimo trwaj cych wojen, które powa nie zniszczy y
star  kultur  Khmerów, Syjam szeroko czerpa  od przeciwników zdobycze ich cywilizacji (m.in.
zapo yczy  od nich pismo); Thajowie przyj li równie  buddyzm. Tak wi c za po rednictwem
Khmerów w czyli si  oni w nurt kultury po udniowych Indochin i Malajów, w którym przewa y
zreszt  stale wp ywy indyjskie.

84. Indonczia i Indie w XIV XV w.

Na wyspach indonczyjskich za ama a si  pot ga innego starego pa stwa  Seriwidjaja, od którego
stopniowo odpad y poszczególne prowincje i wyspy. Na Jawie wytworzy o si  silne pa stwo z

rodkiem w Kediri (1117), które po przeniesieniu stolicy do Singhasari, za króla Kertanagara
(126892) opanowa o ca  wysp  i uzyska o punkty oparcia na Sumatrze. Jego nast pca, Widjaja,
musia  podda  si  w 1292 r. naje com mongolskim, przy pierwszej jednak sposobno ci pozby
si  ich i oswobodzi  kraj (1293). Przeniesienie stolicy do Madjapahit w nast pnym roku
zapocz tkowa o now  pa stwowo , która szybko narzuci a sw  w adz  s siednim wyspom.
Najwi ksz  pot  osi gn a ona za rz dów pierwszego ministra Gadjah Mada (133164) i za króla
Hajama Wuruka (135089). W adza Madjapahit rozszerzy a si  wówczas na Sumatr , likwiduj c
(1365) resztki pa stwa Seriwidjaja, opanowa a po udniowe i zachodnie Borneo oraz szereg
drobniejszych wysp, a tak e po udniow  cz  Pó wyspu Malajskiego. Tam jednak królowie
Madjapahitu napotkali przeciwdzia ania Syjamu, który wypar  ich wkrótce z pó wyspu. W XV w.
Syjam przeszed  do ofensywy; os abione tymi walkami i sprzeczno ciami wewn trznymi pa stwo
Madjapahit rozpad o si  w 1520 r., w nie w okresie pojawienia si  Europejczyków.
Dojego kl sk przyczyni o si  g ównie inne pa stwo,  wie o wyros e w kluczowym punkcie handlu
malajskiego  mianowicie muzu ma ski su tanat Malakki, za ony oko o 1370 r. przez
wychod ców z Seriwidjaja. W adcy Malakki opanowali placówki na pó nocnym wybrze u
Sumatry oraz na po udniowym kra cu pó wyspu i wysepki w cie ninach, zapewniaj ce im
panowanie nad drogami morskimi: st d bogactwo i pot ga su tanatu, niezbyt rozleg ego
terytorialnie. Kresjej mia o po  opanowanie Malakki przez Portugalczyków w 1511 r. Malakka
by a o rodkiem promieniowania religii i kultury islamu, które zacz y zwyci sko rywalizowa  z
panuj cym dotychczas na Malajach i w Indonczji buddyzmem i wp ywami kultury indyjskiej (por.
II, 68).
Same Indie znajdowa y si  od po owy XIV w. w stanie rosn cego rozbicia politycznego. Su tanat
delhijski wegetowa , ograniczony do doliny Gangesu i Pend abu; najpot niejszym z pa stw
indyjskich by o muzu ma skie pa stwo Bachrnanidów, dynastii perskiego pochodzenia, za one
przez AlaadDina Bachmaniego, namiestnika Muhammeda Tutluka w Dekanie ( 1347) i obejmuj ce
pó nocn  cz  Dekanu a  po rzek  Kriszn , ze stolic  w Kulbarga, potem w Bidarze. W adza
nast pców AlaadDina, nosz cych tytu  szacha, by a jednak s aba i uzale niona od wielkich panów
feudalnych, cz sto usuwaj cych z tronu w adców gwa townymi  rodkami. Próba umocnienia

adzy szacha, podj ta za panowania Mohammeda III (146382) przez jego wczyra Mahmuda
Gawana, zako czy a si  kl sk  i straceniem samego reformatora; wkrótce potem (14901525)
pa stwo Bachmanidów rozpad o si  stopniowo na pi  ksi stw.
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ównym konkurentem Bachmanidów i przeciwnikiem w nieustannych wojnach, prowadzonych z
wyrafinowanym okrucie stwem, by o hinduistyczne pa stwo Wid ajanagar, powsta e w 1336 r. w
po udniowym Dekanie, za one przez króla (maharad ) Harihara i stopniowo rozszerzone na ca y
po udniowy kraniec pó wyspu. Równie  tutaj w adza królewska by a s aba, a tron wydzierali sobie
cz onkowie miejscowej arystokracji. Wojny mi dzy dwoma deka skimi pa stwami, nasycone
religijnym fanatyzmem, rujnowa y kraj i podrywa y byt obu pa stw. Po upadku pa stwa
Bachmanidów król Wid ajanagaru Kriszna (150930) wykorzysta  ten fakt dla rozszerzenia granic i
zbudowa  efemeryczne mocarstwo, które rozpad o si  w 1565 r., po zdobyciu miasta
Wid ajanagaru przez koalicj  ksi t deka skich i wyr ni ciu jego ludno ci. W ten sposób w
okresie najazdu na Indie potomków Timura od pó nocy i penetracji Europejczyków od po udnia
ziemie te prze ywa y najwi ksze rozbicie polityczne.

ZAKO CZENIE

redniowiecze  w przyj tych w tej ksi ce ramach chronologicznych  stanowi o jedn  z najbardziej
decyduj cych epok w historii ludzko ci. Je eli nawet  jak niektórzy historycy  zlekcewa ymy
rozmiary osi gni tego wówczas post pu technicznego, to nie mo emy zamkn  oczu na fakt,  e

nie wówczas rozpocz a si  trwaj ca w nast pnych wiekach kulturalna i techniczna
supremacja Europy i cywilizacji europejskiej nad innymi kr gami cywilizacyjnymi. Z wielkich
cywilizacji staro ytno ci indyjska i chi ska, po  wietnym rozwoju w pierwszym tysi cleciu naszej
ery, popad y w wielowiekow  stagnacj . Cywilizacja  ródziemnomorska, rozdzielona w po owie
pierwszego tysi clecia na trzy ga zie  bizantyjsk , arabsk  i zachodnieuropejsk , rozwija a si
pocz tkowo w Bizancjum i  wiecie arabskim. Trzecia ga , przez d ugi czas najs absza,
zachowa ajednak wiele najistotniejszych pierwiastków  ródziemnomorskiej kultury antycznej, a
przede wszystkim tendencj  do poszukiwania wci  nowych rozwi za  i  atwo  wch aniania
dorobku s siadów. Cywilizacja zachodnioeuropejska nie rozwija a si  automatycznie: jej siostry
bizantyjska i arabska, przekaza yjej przed skostnieniem najistotniejsze w asne zdobycze,
dziedzictwo  ródziemnomorskie antyku, które przechowa y lepiej od Zachodu, wreszcie wiele z
tego, co same zapo yczy y z dorobku Dalekiego Wschodu.
Je eli spojrzymy ca ciowo na zdobycze techniczne tej epoki, d ugo traktowanej pogardliwie jako
okres "ciemnoty", to oka e si ,  e zawa y one decyduj co na dalszym rozwoju techniki. D ugo
nie doceniany wynalazek zaprz gu konnego oraz ci ki p ug wywar y wielki wp yw na rozwój
rolnictwa europejskiego. Wykorzystanie energii wodnej by o wprawdzie wynalazkiem
staro ytno ci, ale  redniowiecze upowszechni o go w mnóstwie nowych zastosowa . Wynalazek
wielkiego pieca spowodowa  przewrót w technice hutnictwa; proch strzelniczy  w sztuce wojennej;
papier i druk  w nauce, o wiacie, ,kulturze, polityce... s owem  . i wi kszo ci dziedzin  ycia
spo ecznego.
W dziedzinie twórczo ci kulturalnej i artystycznej niczaprzeczalnajest dominacja religii, kr puj ca
my l ludzk  szerzej lub bardziej w sko zakre lonymi granicami dogmatów chrze cija stwa, islamu
czy nawet zinstytucjonalizowanego buddyzmu. Stale jednak  redniowieczna my l szturmuje te
granice, buntuj c si  przeciw nimcho  przewa nie na tej samej, religijnej p aszczy nie. Okresy
buntu intelektualnego przeciw panuj cej ideologii nieprzypadkowo przypada y na czasy fermentu
spo ecznego, podwa aj cego panuj cy system lub poszczególne jego elementy. Ale w istniej cych
ramach  wiatopogl dów religijnychjednostki my ce potrafi y stworzy  wiele ró norodnych
koncepcji etycznych, spo ecznych i politycznych  koncepcji, które dzi  cz sto uwa amy za niezbyt
twórcze, ale które, widziane z perspektywy tamtej epoki, okazuj  si  niema ym krokiem naprzód w
rozwoju my li ludzkiej i wieczystego d enia do szcz cia.
Historia polityczna  redniowiecza, rozpatrywana z daleka, bez nale ytego rozcznania w przebiegu
wypadków, wyda  si  mo e jednym wielkim pasmem wojen, bezprawia, bezmy lnych
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okrucie stw; nawet przyk ady heroizmu i po wi cenia dla obcych nam dzi  idea ów niewielu z nas
wzruszaj . Trzeba jednak pami ta ,  e by  to okres powstania i rozwoju szerszych organizacji
spo ecze stwa  jak naród, pa stwo  przy uwarunkowanym gospodarczo silnym trwaniu bardziej
partykularnych organizmów. St d bardzo silny patriotyzm lokalny przeciwstawiaj cy si  szerszym
koncepcjom, st d twory pa stwowe, opieraj ce si  na zasadach tradycyjnych zwi zków, a nie
najedno ci etnicznej, która dopiero z wolna wysuwa si  na czo o przy formowaniu
scentralizowanych organizmów pa stwowych.
Przy zacie nieniu sieci kontaktów gospodarczych lokalne wspólnoty skazane by y na obumieranie,
podczas gdy pa stwo narodowe mia o zapewniony rozwój. Jednak e  redniowiecze zna o szersze
koncepcje, b  wybiegaj ce zbyt daleko w przysz , b  oparte na zbyt s abych fundamentach:
koncepcje te jednak, zmierzaj ce do stworzenia wi kszych, ponadnarodowych wspólnot, zas uguj
dzi  na uwag . Niezale nie od wyzyskiwania uniwersalizmu cesarskiego do celów ekspansji
niemieckiego rycerstwa, a uniwersalizmu papieskiego do fiskalnej zach anno ci kurii rzymskieju
podstaw tych koncepcji tkwi a my l o stworzeniu ponadpa stwowej organizacji, zapewniaj cej
jedno  i pokój wewn trzny chrze cija skiej Europie.  aden z tych uniwersalizmów nie wybiega
my  pozajedno  wyznaniow , cho  mo liwo ci takie tkwi y przecie  w doktrynie
chrze cija skiej : zbyt obce by y  redniowiecznej praktyce. Tote  do wyj tków nale  g osy
uznaj ce prawa pogan i muzu manów do wolno ci i w asno ci, widz ce w nich partnerów do
wspó ycia i dyskusji; na ogó  stosowanie przyj tych zasad etycznych ko czy o si  tam, gdzie
ciera y si wiatopogl dy i cywilizacje.

O ile  redniowieczn  my l naukow , spo eczn , polityczn  mo emy w ciwie oceni  dopiero po
bszym zapoznaniu si  z epok , o tyle dzie a sztuki tego okresu dzia aj  na nas bezpo rednio;

zachwyt dla osi gni  sztuki  redniowiecza (zaliczamy tu równie  literatur  pi kn  i muzyk )
wzmaga  si  w ró nych okresach pocz wszy od ko ca XVIII w., a zerwanie z naturalizmem w
dobie obecnej czyni nam arcydzie a  redniowiecza szczególnie bliskimi. Twórcy ich  wywodz cy
si  z ró nych warstw spo ecznych  nie mog ju  by  dla nas prymitywnymi pó lud mi z "ciemnych
stuleci", jak ich okre la a historiografia O wiecenia. Niezale nie od zawik ania dróg historii tych
dziesi ciu wieków, od cofni cia w takich czy innych dziedzinach,  redniowiecze przesta o by  dla
nas przerw  w rozwoju cywilizacji: by o epok  twórcz  nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale i
w kulturze najszerzej poj tej.

CHRONOLOGIA PANUJ CYCH

CESARZE ZACHODNIORZYMSCY (OD REFORM DIOKLECJANA)
286305 Maksymilian
305306 Konstancjusz I Chlorus
306307F lawiusz Sewer
307312 Maksencjusz
306337 Konstantyn I Wielki, od 324 równie  na Wschodzie
337340 Konstantyn II
337350 Konstans I
350353 Magnencjusz
35 33G1 Konstancjusz II, cesarz Wschodu
3613G3 Julian Apostata, równie  na Wschodzie
363364 Jowian, równie  na Wschodzie
3G4375 Walentynian I
3G7383 Gracjan
375392 Walentynian II
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392394 Eugeniusz
394395 Teodozjusz I Wielki, równie  na Wschodzie
395423 Honoriusz
421423 Konstancjusz III
423425 Jan
425455 Walentynian III
455 Petroniusz Maksymus
455456 Awitus
4 57461Majorian
461465 Libiusz Sewer
467472 Antemiusz 472 Olibriusz
473474 Gliceriusz
474475 Juliusz Nepos
4 754 76 Romulus Augustulus
Cesarze wznowione o w roku 800 cesarstwa Zachodu  zob. Królowie Franków, Królowie i cesarze
Niemiec

CESARZE WSCHODNIORZYMSCY

286305   Dioklecjan
305311   Galeriusz
311313   Maksymin Daj a
311324   Licyniusz
324337   Konstantyn I Wielki,cesarz Zachodu,
          330 za  Konstantynopol (Bizancjum)
337361   Konstancjusz II,od 353równie  na Zachodzie
361363   Julian Apostata,równie  na Zachodzie
363364   Jowian,równie  na Zachodzie
364378   Walens
378395   Teodozjusz I Wielki,od 394równie  na Zachodzie
395408   Arkadiusz
408450   Teodozjusz II
450457   Marcjan
457474   Leon I Wielki
474       Leon II
474491   Zenon,od 476jedyny cesarz
475476   Bazyliskos
491518   Anastazy I
518527   Justyn I
527565   Justynian I Wielki
565578   Justyn II
578582   Tyberiusz II Konstantinos
582602   Maurycy
602610   Fokas
610641   Herakliusz I
641       Konstantyn III
641       Herakliusz II (Herakleonas)
641668   Konstans II
668685   Konstantyn IV Pogonatos (Brodaty)
685695   Justynian II Rhinothmetos
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695698   Leoncjusz
698705   'I beriusz III Apsimaros
705711   Justynian II (po raz 2)
711713   Filippikos
713716   Anastazy II
716717   Teodozjusz III
717741   Leon III Izauryjczyk
741757   Konstantyn V Kopronimos
775780   Leon IV Chazar
780797   Konstantyn VI
797802   Irena
802811   Nikefor I
811       Staurakios
811813   Micha  I ftangabes
813820   Leon V Arme czyk
820829   Micha  II Frygijczyk
829842   Teof`il
842867   Micha  III Metystes (Pijak)
867886   Bazyli I Macedo czyk
88fr912     Leon VI Filozof
912913     Aleksander (formalnie od 886)
913959     Konstantyn VII Porfirogeneta
914944     Roman I Lakapenos
959963     Roman II
963969     Nikefor II Phokas
969976     Jan I Tzimiskes
9761025    Bazyli II Bulgaroktonos lBu garobójca,formalnie od 963)
i0251028   Konstantyn VIII (formalnie od 963)
10281034   Roman III Argyros
10341041   Micha  IV Paflago czyk
10411042   Micha  V Kalaphates
1042        Zoe i Teodora
10421055   Konstantyn IX Monomach
10551056   Teodora
10561057   Micha  VI Stratiotikos
10571059   Izaak I Komnenos
10591067   Konstantyn X Dukas
10671071   Roman IV Diogenes
10711078   Micha  VII Dukas
10781081   Nikefor III Botaniates
10811118   Aleksy I Komnenos
11181143   Jan II Komnenos
11431180   Manuel I Komnenos
11801183   Aleksy II Komnenos
11831185   Andronik I Komnenos
11851195   Izaak II Angelos
11951203   Aleksy III Angelos
12031204   Izaak II lpo raz 2) i Aleksy IV
1204        Aleksy V Dukas Murtzuphlos
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CESARZE LACI SCY W KONSTANTYNOPOLU

12041205 Baldwin I Flandryjski
12051216 Henryk I
12161217 Piotr I de Courtenay
12171219 Jolanta
12211228 Robert de Courtenay
12281261 Baldwin II de Courtenay 12311237 dan de Brienne, król jerozolimski

CESARZE WSCHODNIORZYMSCY W NICEI, OD 1261 W KONST AlV71'NOPOLU

12041222   Teodor I Laskaris
12221254   Jan III Dukas Vatatzes
12541258   Teodor II Laskaris
12581261   Jan IV Laskaris
12591282   Micha  VIII Paleolog
12821328   Andronik II
12931320   Micha  IX
13281341   Andronik III
13411376 Jan V
13411354 Jan VI Kantakuzen 13541357 Maciej Kantakuzen 13761379 Andronik IV
13791391 dan V (po raz 2)
1390 Jan VII
13911425 Manuel II 14251448 dan VIII
14481453 Konstantyn XI Dragases

PAPIE E  OD EDYKTU MEDIOLA SKIEGO (Przy pnpic ach pochodz cych spoza Italii
podana narodowo )

314335    Sylwester I
336        Marek
337352    Juliusz I
352366    Liberiusz
355365    Feliks II lantypapie )
366384    Damazy I (hiszp.)
366367    Ursyn (antypapie  )
384399    Syrycjusz
399401    Anastazy I
401417    Innocenty I
417418    Zosimos lgr.)
418422    Bonifacy I
418419    Eulaliusz (antypapie )
422432   Celestyn I
432440    Sykstus III
440461    Leon I Wielki
461468    Hilary
468483    Symplicjusz
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483492    Feliks III
492496    Gelazy I Wielki (afryk.)
496498    Anastazy II
498514    Symmach
498505    Laurencjusz (antypapie )
514523    Hormizd
523526    Jan I
526530    Feliks IV
530532    Bonifacy II
530        Dioskur (antypapie  )
533535    Jan II
535536    Agapit I
536537    Sylweriusz
537555    Wigiliusz
556561    Pelagiusz I
561574    dan III
575579    Benedyktl
579590    Pelagiusz II
590604    Grzegorz I Wielki
604606    Sabinian
607        Bonifacy III
608615    Bonifacy IV
615618    Adeodat I (Deusdedit)
619625    Bonifacy V
625638    Honoriusz I
640        Seweryn
640642    Jan IV (dalmat.)
642649    Teodor I (gr.)
649653    Marcin I
654657    Eugeniusz I
657672   Witalian
672676    Adeodat II
676678    Donus
678681    Agaton
682683    Leon II
684685    Benedyktl I
685686    Jan V (syr.)
686687    Konon
687701    Sergiusz (syr.)
687        Teodor II lantypapie )
687692    Paschalis (antypapie )
701705    Jan VI (gr.)
705707    Jan VII (gr.)
708        Syzyniusz (syr.)
70871 5   Konstantyn I (syr.)
715731    Grzegorz II
731741    Grzegorz III (syr.)
741752    Zachariasz (gr.)
752        Stefan II
752757    Stefan III
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757767    Pawe  I
767769    Konstantyn II
768        Filip
768772    Stefan IV
772795    Hadrian I
795816    Leon III
816817    Stefan V
817824    Paschalis I
824827    Eugeniusz II
827        Walentyn
827844    Grzegorz IV
844847    Sergiusz II
844        Jan VIII (antypapie )
847855    Leon IV
855858    Benedykt III
855        Anastazy III (antypapie )
858867    Miko aj I Wielki
867872    Hadrian II
872882    Jan VIII
882884    Marinus (Marcin II)
884885    Hadrian III
885891    Stefan VI
891896    Formozus
896         Bonifacy VI
896897     Stefan VII
897         Roman
897         Teodor II
898900     dan IX
900903     Benedyktl V
903         Leon V
903904     Krzysztof
904911     Sergiusz III
911913     Anastazy III
913914     Lando
914928     dan X
928         Leon VI
928931     Stefan VIII
931935     Jan XI
93 r939     Leon VII
939942     Stefan IX
942946     Marinus II (Marcin III _
946955     Agapit II
955964     dan XII
963965     Leon VIII
964965     Benedykt V
965972     dan XIII
973974     Benedykt VI
974         Bonifacy VII
974983     Benedykt VII
983984     dan XIV
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984985     Bonifacy VII (po raz 2)
985996     dan XV
99fr999     Grzegorz V (niem.)
997998     Jan XVI (gr.)
9991003    Sylwester II (fr.)
1003        dan XVII
10031009   Jan XVIII
10091012   Sergiusz IV
10121024   Benedykt VIII
1012        Grzegorz VI (antypapie )
10241032   dan XIX
10321044   Benedykt IX
1045        Sylwester III
1045        Benedykt IX (po raz 2)
10451046   Grzegorz VI
10461047   Klemens II (niem.)
10471048   Benedykt IX (po raz 3)
1048        Damazy II (niem.)
10491054   Leon IX (niem.)
10551057   Wiktor II (niem.)
10571058   Stefan X (niem.)
10581059   Benedykt X
10591061   Miko aj II (fr.)
10611073   Aleksander II
10611072   Honoriusz II (antypapie )
10731085   Grzegorz VII (Hildebrand)
10861087   Wiktor III          10801100   Klemes III
10881099   Urban II (fr.)      11001102   Teodoryk
10991118   Paschalis II        1102        Albert
11181119   Gelazyll            11051111   SylwesterIV(niem.)
11191124   Kalikst II (fr.)    11181121   Grzegorz VIII (fr.)
11241130   Honoriusz II        1124        Celestyn II
11301143   Innocenty II        11301138   Anaklet II
                                1138        Wiktor IV
11431144   Celestyn II
11441145   Lucjusz II
11451153   Eugeniusz III
11531154   Anastazy IV
11541159   Hadrian IV (ang.)
11591181   Aleksander III      11591164   Wiktor IV
                                11641168   Paschalis III
                                11681178   Kalikst III
                                11791180   Innocenty III
11811185   Lucjusz III
11851187   Urban III
1187        Grzegorz VIII
11871191   Klemens III
11911198   Celestyn III
11981216   Innocenty III
12161227   Honoriusz III
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12271241   Grzegorz IX
1241        Celestyn IV
12431254   Innocenty IV
12541261   Aleksander IV
12611264   Urban IV lfr.)
12651268   Klemens IV (fr.)
12711276   Grzegorz X
1276        Innocenty V (fr.)
1276        Hadrian V
127fr1277   Jan XXI (portug.)
12771280   Miko aj III
12811285   Marcin IV (fr.)
12851287   Honoriusz IV
12881292   Miko aj IV
1294        Celestyn V
12941303   Bonifacy VIII
13031304   Benedykt Xl

Papie e w Awinionie

13051314 Klemens V (fr.)
13161334 dan XXII (fr. )
13281330 Miko aj V lantypapie  w Rzymie) 13341342 Benedykt XII (fr.) 13421352 Klemens VI
lfr.) 13521362 Innocenty VI (fr. )
13621370 Urban V (fr.)
13701378 Grzegorz XI (fr., od 1377 w Rzymie)

Pnpie e rzyii:scy

13781389 Urban VI
13891404 Bonifacy IX
14041406 Innocenty VII 14061415
Grzegorz XII

Pnpie e soborowi

14091410 Aleksander V 14101415 Jan XXIII

Papie e awinio scy (od 1415 w Per?irlsola)

13781394 Klemens VII (fr.)
13941423 Benedykt XIII (hiszp. )
14231429 Klemens VIII (hiszp.)
14291430 Benedykt XIV (hiszp.)

Papie e w Rzymie (po przywrócerliu jedno ci)

14171431 Marcin V
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14311447 Eugeniusz IV
14391449 Feliks V (papie  soboru bazylejskiego) 14471455 Miko aj V
14551458 Kalikst III (hiszp. )
14581464 Pius II 14641471 Pawe  II
14711484 Sykstus IV
14841492 Innocenty VIII
14921503 Aleksander VI lhiszp.)

KRÓLOWIE FRANKÓW
Merowingowie
1V w.)       Faramund
ok.428448   Klodion
ok.448457   Meroweusz
457481      Childeryk I
481511      Chlodwig I
511534      Teodoryk I w Reims
511524      Chlodomir w Orleanie
511558      Childebert I w Pary u
511561      Chlotar I w Soissons,od 558w ca ym pa stwie
534548      Teodebert I w Reims
548555      Teodebald w Reims
561567      Charybert I w Pary u
561592      Guntram Dobry w Orleanie i Burgundii
561584      Chilperyk I w Neustrii
561575      Sigibert I w Austrazji
575595      Childebert II w Austrazji,od 592tak e w Orleanie i Burgundii
595612      Teodebert II w Austrazji
595613      Teodoryk II w Burgundii,od 612tak e w Austrazji
613          Sigibert II w Austrazji i Burgundii
584629    Chlotar II w Neustrii,61322w ca ym pa stwie
622634    Dagobert I w Austrazji,629639w Neustrii
630631    Charybert II w Akwitanii
634656    Sigibert III w Austrazji
639657    Chlodwig II w Neustrii,od 656r.w ca ym pa stwie
657673   Chlotar III lod 663tylko w Neustrii)
663675    Childeryk II w Austrazji,od 673w ca ym pa stwie
675678    Dagobert II w Austrazji
675691    Teodoryk III w Neustrii,od 678w ca ym pa stwie
691695    Chlodwig III
695711    Childebert III
711715    Dagobert III
715721    Chilperyk II w Neustrii,od 720w ca ym pa stwie
716720    Chlotar IV w Austrazji
720737    Teodoryk IV
737741    Rz dy Karola M ota bez króla
743751    Childeryk III
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Karolir:gowie
751768   Pepin I
768771   Karloman I
768814   Karol I Wielki,od 800cesarz
814840   Ludwik I Pobo ny,cesarz (od 813)
840855   Lotar I,cesarz (od 817)
843       w ciwy rozpad pa stwa Franków na Francj ,Niemcy i cz  centraln
855875   Ludwik II,cesarz
855863   Karol,w Prowansji
855869   Lotar II
8i 0      podzia  pa stwa Lotara mi dzy Francj  i Niemcy

KRÓLOWIE LONGOBARDÓW (KRÓLOWIE W OCH)

568572   Alboin
572574   Klef
574584   bezkrólewie
584590   Autaris
590616   Agilulf
616626   Adaloald
62fr636   Arioald
636652   Rotaris
652       Rodoald
652661   Aribert I
661       Bertarid
661       Gudebert
662671   Grimoald
671       Garibald
671688   Bertarid (po raz 2)
678700   Kunibert
700       Luitbert
700701   Ragimbert
701712   Aribert II
712       Ausprand
712744   Liutprand
73fr744   Hildebrand
744749   Rachis
749756   Aistulf
756774   Dczyderiusz
774       Adalgis

Ka ro li::gowie (u e  W oszech)
774814   Karol I Wielki,od 800cesarz
781810   Pepin I
813818   Bernard
814840   Ludwik I Pobo ny,cesarz
818855   Lotar I,cesarz
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855875   Ludwik II,cesarz
875877   Karol II Lysy,cesarz
877879   Karloman
879888   Karol III Gruby,cesarz od 881

Królowie W och z ró nyclt rodów

888924 Berengar I z Friulu, cesarz od 915 889894
Gwido ze Spoleto, cesarz od 891
891899 Lambert ze Spoleto, cesarz od 892 894899
Arnulf z Karyntii, cesarz od 896 900905
Ludwik III Dolnoburgundzki, cesarz od 901
922926 Rudolf Górnoburgundzki
926948 Hugo z Prowansji
931950 Lotar II  lepy
950961 Berengar II z Iwrei
952961 Adalbert
961973 Otto I V iielki, cesarz od 962
973983 Otto II, cesarz od 967 9831002 Otto III, cesarz od 996
10021014 Arudin z Iwrei
10041024 Henryk lIl), cesarz od 1014
odt d korona w oska w r ku królów niemieckich

KRÓLOWIE FRANCJI

Karoli::gowic (  oz::nczerii królowie spoza dytzastii)

843877 Karol II Lysy, cesarz od 876 877879 Liidwik II J ka a
879882 Ludwik III 879884 Karloman II
884888 Karol III Gruby, cesarz
887898 Odo hr. Pary a 893923 Karol III Prosty  922923 Robert I
923936 Raul Burgundzki 936954 Ludwik IV Zamorski 954986 Lotar
986987 Ludwik V Leniwy

Kapetyngowie  lir1ia g ówna
987996     Hugo Kapet
9961031    Robert II Pobo ny
10311060   Henryk I
10601108   Filip I
11081137   Ludwik VI Gruby
11371180   Ludwik VII
11801223   Filip II August
12231226   Ludwik VIII Lew
12261270   Ludwik IX  wi ty
12701285   Filip III  mia y
12851314   Filip IV Pi kny
13141316   Ludwik X K ótliwy
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1316        Jan I Pogrobowiec
13161322   Filip V Wysoki
13221328   Karol IV Pi kny

Kapetyngowie  Walczjusze
13281350 Filip VI
13501364 Jan II Dobry
13641380 Karol V M dry
13801422 Karol VI Szalony
14221461 Karol VII Zwyci ski
14611483 Ludwik XI
14831498 Karol VIII

KRÓLOWIE ANGLII
D r1astia anglosaska
824839   Egbert z Wessex
839858   Etewulf
858860   Etelbald
860866   Etelbert
86fr871   Etelred I
871901   Alfred Wielki
901924   Edward (I) Starszy
924940   Etelstan
940946   Edmund I
946955   Edred
955957/9 Edwin Pi kny 957975 Edgar I
975978 Edward (II) M odszy 9781016 Etelred II
1016 Edmund II Ironside

Dynastia duniska

10161035Kanut Wielki 10351040Harald I 10401042Hartheknut

Królowie anglosascy

10421066 Edward (III) Wyznawca 1066 Harald II 1066 Edgar II

Dynastia normandzka
10661087   Wilhelm I Zdobywca
10871100   Wilhelm II Rudy
11001135   Henryk I Bollingbrooke
11351154   Stefan z Blois
Platageneci
11541189   Henryk II
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11891199   Ryszard I Lwie Serce
11991216   Jan bez Ziemi
12161272   Henryk III
12721307   Edward I
13071327   Edward II
13271377   Edward III
13771399   Ryszard II
13991413   Henryk IV (Lancaster)
14131422   Henryk V (Lancaster)
14221461   Henryk VI (Lancaster)
14611470   Edward IV (York)
14701471   Henryk VI (po raz 2)
14711483   Edward IV (po raz 2)
1483        Edward V (York)
14831485   Ryszard III (York)

T:idorowie

14851509Henryk VII

KALIFOWIE

Kalifowie  w Mekce

632634 Abu Bekr 634644 Omar 644656 Osman 65fr661 Ali

Ontajjadzi  w Danzaszku

661680   Moawij a I
680683   dazid I
683684   Moawija II
684685   Marwan I
685705   AbdelMalik
705715   Walid I
715717   Sulejman
717720   Omar II
720724   dazid II
724743   Hiszam
743744   Walid II
744       Jazid
744       Ibrahim
744750   Marwan II

Abbasydzi  w Kufie, Samarra, Bagdadzie

750754    Abul Abbas asSaffah
754775    A1Mansur
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775785    Mahdi
785786    Hadi
786809    Harun arRaszid
809813    Amin
813833    A1Mamun
833842    Mutasim
842847    Wathik
847861    A1Mutawakki.l
861862    Muntasir
862866    Mustain
86f'r869   Mutazz
869870    Muhtadi
870892    Mutamid
892902    Mutadid
902908    Muktafi I
908932    Muktadir
932934    Kahir
934940    Radi
940944    Muttaki
944946    Mustakfi
94fr974    Muti
974991    Tai
 9911031   Kadir
 10321075   Kaim
 10751094   Muktadi
 10941118   Mustazhir
 11181135   Mustarszid
 11351136   Raszid
 11361160   Muktafi I
 11601170   Mustand id
 11701180   Mustadi
 11801225   Nasir
122f'r1242   Mustansir
 12421258   Mustasim

On:ajjadzi  w Kordobie
756788     Abd arRahman I lemir)
788796     Hiszam I
79fr822     Hakam I
822852     Abd arRahman II
852886     Mohammed I
886888     Abul Hakam alMundhir
888912     Abd Allah
912961     Abd arRahman III (od 929kalif
961976     Hakam II
97fr 1009   Hiszam II
1009        Mohammed II
10091010   Sulejman
10101013   Hiszam II (po raz 2)
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10131016   Sulejman (po raz 2)
10161017   Ali enNasir
1017        Abd arRahman IV al Mortada
10171021   Kasim alMamun
10211022   Jahia alMutali
10221023   Kasim alMamun (po raz 2)
1023        Abd arRahman V
10231024   Mohammed III alMustakfi
10241026   Jahia alMutali (po raz 2)
102fr1031   Hiszam III

Fatymidzi  w Maltdii i Kairze

910934 Obeid Allah
934945 Kaim
945952 Mansur
952975 Muizz (od 969 w Kairze) 975996 Aziz
9961021 Hakim 10211035 Zahir
10351094 Mustansir
10941101 Mustali
11011130 Amir 11301149 Hafiz
11491154 Zafr 11541160 Faiz
11601171 Adid (zdetronizowany przez Saladyna)

WIELCY CHANOWIE MONGOLSCY

12061227   Temud yn (Czyngischan)
12291241   Ugedej
12461248   Gujuk
12511259   M ngke
12601264   Aryg Buga w Karakorum
12601296   Kubilaj w Pekinie lSzyTsu)
12961307   Timur Oldjaitu (Czen Tsung)
13071311   Kaichan (Wu Tsung)
13111320   Bujantu ( en Tsung)
13201323   Suddipala lIngTsung)
13231328   Jesun Timur (Tai Ting Ti)
1328        Togh Timur (du Czu)
13281329   Kusala (Ming Tsung)
13291332   Togh Timur (po raz 2)
1332        Rinczenpal (Ming Tsung)
13331370   Togan Timur lSzun Ti;1368 wyp dzony z Chin)
13701378   Ajurszirdhara
13781388   Toguz Timur
13881399   Elbek
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SU TANI TURCJI OSMA SKIEJ

do 1288       Ertogrul
12881324/6   Osman I
1324/61359   Orchan
13591389     Murad I
13891402     Bajazyt I B yskawica
14031410     Sulejman I
14101413     Musa
14131421     Mahomet I
14211451     Murad II
14511481     Mahomet II Zdobywca
14811512     Bajazyt II

KRÓLOWIE WIZYGOTÓW

376395 Fritigern 395410 Alaryk I
410415 Ataulf(za yciel pa stwa Wizygotów w p d. Galii) 415 Sigeryk
415419 Wallia
419451 Teodoryk I 451453 Torysmund 453466 Teodoryk II 466484 Euryk
484507 Alaryk II 507511 Geisalryk 511531 Amalaryk 531548 Teudis 548549 Teudegisel 549554
Agila
554567 Atanagild 567573 I,eowa I 567586 Leowigild 586601 Rekared I 601603 Leowa II 603610
Witeryk 610612 Gundemar 612620 Sisebut 620621 Rekared II 621631 Sintila 631636 Sisenand
63fr640 Chintila 640642 Tulga
642649 Chidaswint 649672 Receswint 672680 Wamba 680687 Erwig 687701 Egiza ?01709 Witiza
709711 Rodryg podbój przez Arabów

KRÓLOWIE KASTYLII

10371065    Ferdynand I
10661072    Sancho II
10i 21109   Alfons VI
11091126    Urakka
11261157    Alfons VII
11571158    Sancho III
11581214    Alfons VIII
12141217   Henryk I
12171230    Alfons IX
12301252    Ferdynand III  wi ty
12521284    Alfons X M dry
12841295    Sanchol V
12951312    Ferdynand IV
13121350    Alfons XI
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13501369    Piotr Okrutny
13691379    Henryk II Trastamare

13791390 Jan I
13901406 Henryk III
140fr1454 Jan II
14541474 Henryk IV
14741504 Izabela I Katolicka

KRÓLOWIE ARAGONII

10351063   Ramiro I
10631094   Sancho I
10941104   Piotr I
11041134   Alfons I Wojowniczy
11341137   Ramiro II Mnich
11371162   Petronela
11621196   Alfons II
119frl213   Piotr II
12131276   dakub I
127fr1285   Piotr III
12851291   Alfons III
12911327   Jakub II
13271336   Alfons IV
13361387   Piotr IV
13871395   Jan I
13951410   Marcin
14121416   Ferdynand I
14161458   Alfons V Wspania y
14581479   dan II
14791516   Ferdynand II Katolicki

KRÓLOWIE PORTLIGALII

10941114   Henryk Burgundzki,ksi  Portugalii
11141185   Alfons I,od 1139król
11851211   Sancho I
12111223   Alfons II
12231248   Sancho II
12481279   Alfons III (od 1245regent)
12791325   Dionizy
13251357   Alfons IV
13571367   Piotr
13671383   Ferdynand I
13831433   Jan I d'Aviz
14331438   Edward
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14381481   Alfons V Afryka ski
14811495   dan II Doskona y
14951521   Manuel I Szcz liwy
KRÓLOWIE SYCYLII I NEAPOLU

Dyi:astia Hauteville ApuliaKalabria

10431045/6 Wilhelm I  elazne Rami  104fr1051 Drogon
10511057 Humfryd
Sycylia 10571085 Robert Guiscard 10611101 Roger I 10851111 RogerBorsat 11011154 ftogerII
11111127 Wilhelm II (1127 tak e w Apulii i Kalabrii,1130 król)
11541166 Wilhelm I Z y 116fr1189 Wilhelm II Dobry

Holte tstaufowie Neapol
Sycylia

11891197 Henryk (cesarz Henryk VI, 11901194 Tankred od 1194 równie  na Sycylii) 1194
Wilhelm III 11971250 Fryderyk I (jako cesarz  Fryderyk II) 12501254 Konrad (jako król rzymski
Konrad IV) 12541266 Manfred (do 1258 jako regent w imieniu Konradyna)

Dyiinstia aiidegaweiiska

12661285 Karol I (na Sycylii do 1282) 12851309 Karol II Kulawy
13091343 Robert
13431382 Joanna I
I3821386 Karol III Ma y
138fr1414 W adys aw 14141435 Joanna II
14351442 walki o tron Rene Andegawe skiego i Alfonsa arago skiego

Dynastia arago ska

12821286 Piotr I (w Aragonii  Piotr III) 12861296 Jakub (w Aragonii  dakub II) 12961337 Fyderyk
II
13371342 Piotr II
13421355 Ludwik . 13551377 Fryderyk III
13771402 Maria
13921409 Marcin I M odszy
14091410 Marcin II Starszy (l ól Aragonii) 14101412 Blanka
14121416 Ferdynand I (król Aragonii)
1416 ( 1442)1458 Alfons I Wspania y, król Aragonii 14581494 Ferdynand I (Ferrante) 1458
Sycylia do Aragonii 14941495 Alfons II
14951496 Ferdynand II
14961500 Fyderyk II 1500  Neapol do Aragonii

KRÓLOWIE JEROZOLIMSCY
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10991100 Gotfryd de Bouillon 11001118 Baldwin I

11181131   Baldwin II
11311143   Fulko Andegawe ski
11431163   Baldwin III
11631174   Amalryk I
11741185   Baldwin IV 'h dowaty
11851186   Baldwin V Dzieci
11861187   Gwido de Lusignan
1187        zdobycie Jerozolimy przez Saladyna
1192        Konrad z Montferratu w Akkonie
11921197   Henryk szampa ski
11971205   Amalryk II de Lusignan
12051212   Maria
12101225   Jan de Brienne
12251250   Fryderyk II (cesarz)
12501254   Konrad (IVjako król rzymski)
12541268   Konradyn
1269        koronajexnzolimska przechodzi na kx lów Cypru;1277 tytu  królajerozolimskie
            go przyjmuje Karol I Andegawe ski,król Sycylii,uznawany w Akkonie do 1285

WIELCY KSI rzeTA KIJOWSCY

882912     Oleg
912945     Igor I
945957     Olga (regentka)
945972      wi tos aw I
972980     Jarope k I
9801015    W odzimierz I Wielki
10151019    wi tope k I
10191054   daros aw I M dry
10541068   Izas aw I
10681069   Wszes aw po ocki
10691073   Izas aw I (po raz 2)
10731076    wi tos aw II czernihowski
107fr1077   Wsiewo od I
10771078   Izas aw I (po raz 3)
10781093   Wsiewo od I (po raz 2)
10931113    wi tope k II
11131125   W odzimierz II Monomach
11251132   M cis aw I
11321139   darope k II
1139        Wiaczes aw
11391146   Wsiewo od II Olegowicz
1146        Igor II Olegowicz
11461149   Izas aw II
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KSI TA I WIELCY KSI TA MOSKIEWSCY

12731303 Daniel, syn Aleksandra Newskiego 13031325 Jerzy Dani owicz
13251340   Iwan I Kalita
13401353   Szymon Pyszny
13531359   Iwan II
13591389   Dymitr Do ski
13891425   Wasyl I
14251462   Wasyl II  lepy
14621505   Iwan III Srogi
15051533   Wasyl III

ADCY NIEMIEC
(królowie wschodniofrnkijscy, królowie rzymscy, cesarze). Daty w nawiasach oznncznja koronncj
cesnrsk

Karolingowie

843876 Ludwik I Niemiecki
87fr882 Ludwik II M odszy we Frankonii i Saksonii 87fr880 Karloman w Bawarii 87fr888 Karol
III Gruby (881) 887899 Arnulfz Karyntii l896)
900911 Ludwik III Dzieci

911918 Konrad I

Lii dolfirtgowie (d rrastia saska)

919936 Henryk I
936973 Otton I Wielki (962) 973983 Otton II (967) 9831002 Otton III l996) 10021024 Henryk II l
1014)

D iiastia salicka

10241039 Konradl I(1027) 10391056 Henryk III ( 1046) 10561106 Henryk IV ( 1084)
antykt lowie:10771080 Rudolfszwabski 10811088 Herman von Salm 10901101 Konrad
11051106 Henryk V 11051125 Henryk V ( 1111)

11251137

Lotar III (1133)

Hol1crtstaufowie
11381152   Konrad III
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11521190   Fryderyk I Barbarossa (1155)
11901197   Henryk VI (1191)
11971208   Filip szwabski antykrólowie:
12081218   Otto IV Welf(antykról od 1198) (1209) 12321235 Henryk (VII)
12111250   Fyderyk II (1220) 124fr1247 Henryk (VIII) Raspe
12501254   Konrad IV 12471256 Wilhelm holenderski
12561273   Alfons (X) kastylijski 12561272 Ryszard kornwalijski

Królowie z ró nycll dynastii

12731291 Rudolf I Habsburg
12921298 Adolf z Nassau
12981308 Albrecht I Habsburg
13081313 Henryk VII Luksemburg (1312) 13141347 Ludwik IV Wittelsbach (1328) antykról
13141330 Fryderyk (III) Pi kny, Habsburg 13461378 Karol IV Luksemburg ( 1355) antykról 1349
Gunter von Schwarzburg
13781400 Wac aw Luksemburg
14001410 Ruprecht Wittelsbach z Palatynatu 14101411 Jodok Luksemburg morawski 14101437
Zygmunt Luksemburg ( 1433) 14381439 Albrecht II Habsburg
14401493 Fryderyk III Habsburg ( 1452) 14931519 Maksymilian I Habsburg ( 1508)

KRÓLOWIE WeGIER

Arpadowie

do 907 Arpad, syn Almosa
907945 Zoltan 945ok.950 Fajsz
ok.950ok.970 Toksys
ok.970997 Gcza
9971038 Stefan I  wi ty (król od 1000) 10381041 Piotr Wenecjanin (Orseolo) 10411044 Samuel
Aba
10441046 Piotr Wenecjanin (po raz 2) 104fr1060 Andrzej I
10601063 Bela I
10631074 Salomon
10741077 Gcza I
10771095 W adys aw I  wi ty
10951116 Koloman 111G1131 Stefan II
11311141 Bela II  lepy
gcza II
Stefan III

adys aw II
Stefan IV
Stefan III (po raz 2) Bela III Emeryk

adys aw III
Andrzej II
Bela IV Stefan V

adys aw IV Kuman Andrzej III
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adys aw V (Wac aw III  czeski Otto Wittelsbach dolnobawarski

Andegawen i (Kapetyngowie)

13081342 Karol I Robert
13421382 Ludwik I Wielki
13821395 Maria
13851386 Karol II lIII) Ma y neapolita ski 13871437 Zygmunt Luksemburg, m  Marii

Królowie z ró nyclt dyi:astii

14381439 Albrecht (II jako król rzymski) Habsburg
14401444 W adys aw I (III jako król polski) Jagiello czyk "Warne czyk" 14441457 W adys aw VI
Pogrobowiec (Habsburg) . 14571490 Maciej Korwin Hunyady
14901516 W adys aw II Jagiello czyk
151f'r1526 Ludwik II dagiello czyk

KSI Tt1 I KRÓLOWIE CZECH

Przemy lidzi

Pocz tek dynastii
ok. 700  Przemys  Niczamys
Mnata Wojen
Unis aw
Krzesomys
Niek an Go ciwit
ok.872ok.890 Borzywoj I
ok.890894 do Wielkich Moraw
894905      Spitygniew I
905921      Wratys aw I
921936      Wac aw I  wi ty
936967      Boles aw I Srogi
967999      Boles aw II Pobo ny
9991002     Boles aw III Rtidy
10021003    W adywój
1003         Boles aw III Rudy (po raz 2)
10031004    Boles aw IV Chrobry, ks. polski
10041012    Jaromir                      _
10121034    Udalryk (Oldrzych)
1034         Jaromir (po raz 2)
10341055    Brzetys aw I
10551061    Spityniew II
10611092    Wratys aw II (od 1085król)
1092         Konrad I
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10921100    Brzetys aw II
11001107    Borzywoj II
1107I 109    wi tope k
1109         W adys aw I
1109         Borzywoj II (po raz 2)
11091117    W adys aw I (po raz 2)
11171120    Borzywoj II (po raz 3)
11201125    W adys aw I lpo raz 3)
11251140    Sobies aw I
11401142    W adys aw II
1142         Konrad II Znojemski
11421172    W adys aw II (po raz 2,od 1158król)
11721173    Fryderyk
I 1731179   Sobies aw II
11781189    Fryderyk lpo raz 2)
11891191    Konrad Otto
11911192    Wac aw II
11921193    Przemys  Ottokar I
11931197    Henryk Brzetys aw
1197         W adys aw III Henryk
11971230    Przemys  Ottokar I (po raz 2); od 1198r.z dziedzicznym tytu em królewskitn
12301253    Wac aw I Jednooki
12531278    Przemys  Ottokar II
12781305    Wac aw II
1305130G    wac aw III
13061307    RudoIfl IIabsburg (jako ks.Austrii  RudolfllI)
13071310    Henryk karyncki

Lluksemburgowie

13101346 Jan
13461378 Karol (jako cesarz  Karol IV) 13781419 Wac aw IV
14191437 Zygmunt

Habsburgowie

14371439 Albrecht (jako król rzymski Albrecht II) 14401457 W adys aw I Pogrobowiec
14571471 Jerzy z Podiebradu

Jagiellonowie

14711516 W adys aw II 15161526
 Ludwik (na W grzech  Ludwik II)
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