
Temat: Wyprawy krzyżowe       25.03.2020 

Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z tematem w podręczniku str. 232-239 

Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: krucjata i rekonkwista. 

Przeczytaj tekst i odpowiedz do zeszytu jakie były przyczyny wypraw krzyżowych. 

Podboje państw arabskich w Europie zakończyły się w X wieku. Od tego momentu 

chrześcijanie zajmowali ziemie wcześniej zdobyte przez wyznawców Mahometa. W XI wieku 

Normanowie władający południem Italii zajęli Sycylię. Najdłużej, bo do połowy XV wieku, 

trwały walki na Półwyspie Iberyjskim. Proces zdobywania Półwyspu przez chrześcijan 

nazywa się rekonkwistą. 

 

Gdy na zachodzie Europy władcy arabscy tracili ziemie, to Turcy Seldżuccy w tym samym 

czasie (2. połowa XI w.) byli bliscy unicestwienia Cesarstwa Bizantyjskiego. Co prawda dla 

chrześcijan zachodnich cesarz z Konstantynopola często był konkurentem, a różnice w liturgii 

utrudniały porozumienie Kościołów, jednak bez wątpienia było to państwo chrześcijańskie, 

któremu należało pomóc. Gdy więc w obliczu zagrożenia tureckiego cesarz Aleksy I zwrócił 

się do Zachodu o pomoc w pozyskaniu rycerzy chętnych bronić chrześcijan na Wschodzie, 

papieża Urbana II wsparł jego starania. Na synodzie w Clermont w 1095 roku po raz pierwszy 

wezwał wiernych papiestwu chrześcijan do walki z muzułmanami zagrażającymi Bizancjum. 

Prawdopodobnie wspomniał także o odebraniu obszaru Jerozolimy z ich rąk. On i jemu 

współcześni wierzyli, że Ziemia Boga powinna być w rękach Jego wyznawców. Uważa się, 

że papież chciał objąć zwierzchnictwo nad Ziemią Świętą, by potwierdzić dominującą 

pozycję Rzymu wśród innych chrześcijańskich Kościołów. 

Urban II na synodzie w Clermont 

Do dziś zachowało się kilka wersji przemówienia Urbana II. Nie było ono spisane w trakcie 

trwania synodu. Przechowały się jedynie jego rekonstrukcje dokonywane po latach, oparte 

częściowo przynajmniej na relacjach świadków wydarzenia. 

Fulcher z Chartres o synodzie w Clermont (1095) 

 Historia Hierosolymitana 

[...] wasi bracia, którzy znajdują się na Wschodzie, bardzo potrzebują waszej pomocy. 

I musicie się śpieszyć, żeby udzielić im pomocy, o którą tak często, bez skutku, zabiegali. Bo, 

jak pewnie większość z was słyszała, zaatakowali ich i podbili [ich ziemie] aż do wybrzeża 

Morza Śródziemnego i Hellespontu [tj. cieśnin i morza Marmara oddzielających Azję 

Mniejszą od Europy] Turcy, lud perski [i Arabowie], którzy coraz więcej i więcej zajmowali 



ziem chrześcijan u granic Bizancjum. Pobili ich [wschodnich chrześcijan] w siedmiu bitwach. 

Zabili i pojmali wielu, obrabowali kościoły i spustoszyli królestwo Boże. Jeśli pozwolicie im 

kontynuować to [tj. zniszczenie Bizancjum] bezkarnie, wierni Bogu będą jeszcze mocniej 

atakowani. Z tego względu ja, lub raczej Pan, zobowiązuję was jako heroldów Chrystusa, by 

głosić to wszędzie i zachęcać ludzi wszelkiego stanu i rangi, rycerzy i wojów pieszych, 

bogatych i biednych, by nieśli szybko pomoc tym chrześcijanom i usunęli tę rasę [tj. Turków 

i Arabów ] z ziem naszych przyjaciół. [...] Tak nakazuje Chrystus. 

 

Wskaż na podstawie podręcznika jakie były skutki wypraw krzyżowych. Do zeszytu. 

 

Proszę na mój adres email : arkadiuszeksman@gmail.com przesłać pracę jeśli była zadana. 

Dodatkowo proszę o napisanie i wysłanie mi pracy: Wyjaśnij, w jaki sposób ruch krucjatowy 

wpłyną na gospodarkę i kulturę Europy Zachodniej. 
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