
od X w poczęło rozwijać się też górniciwo i hutnictwo, 8lównie
AnBlii (cyna), nad Mozą i Renem (wyroby z żelaza i szklane) oraz
s'i'".ii lz"iu"o i miedŹ). Panujący popierałi poszukiwania rud

iu rruedzi '  a zwlaszcza srebra. potrżeonego u mennicach do bi-

Dienledz\,' Do reqaliów kjolewśklch na]eżalo też w}dobycie soli'

X|| l  u '  panująiy zado\łalal i  5 ię oplatą \łvnoszącą ok' I0oo

ńości vTdoby.,'vanego kruszcu.
od poł;$Ą/ *III w zaczęły następować niekorzystne zmiany kli.

Córaz częściej zdarzały się chłodne lata i ostre zimy.
je powodowały wymieranie z głodu cavch okolic' w koń.

lat cutórdziesiych xiv w nawiedzila Europę ,,czarna śmierć',,
idemia dżumy' która pochionęła 1/3 ogółu ludności' a miejscami

olę' Nastąpiio wyludnienie całych wsi, a zmniejszenie ludności
t zaowocowato spadkiem cen ż},.\,vności. Uprawa mniej urodzai
l ziem stała się nieopłacalna' Spadly tym samym dochody ryce.
których wsie opuszczali chlopi' w dodatku właśnie malalo zna-
ie iycerskiej jazdy na necz plebejskiej piechoty' Niektórzy
:ze śtawali się rabusiami' napadając na pźejeżdżających kup-
: Byli tępieni prfez władców, kiórym zależalo na rczwoju handlu

bezpieczeństwie dńg'

tura i nauka zachodnioeuropejska
średniowieczu

!e)owi gospodarki w pocląthu iredniowiecza IowaŁvs7yl re8res
tLrraln\ \apty\^ające lud} ge.mań5l. ie leprelenlo\^aty ZnacznIe

a kultule niż Rzvmianie i zromanizowana ludność celtycl(a'
'01|ągnięc rzyrnskich zosla|o lni<7c7on}ch lub poszlo w niepa'
Drńatvcznie zmniejszyła się liczba ludzi potrafiących cz!'tać

i pisać' Dla zdobywców lacina by|a pruecieiL )ęzykiem obcym Sztu.
ti tei nje uzna\ła|i za potrzebną nawel panujący' WlslarcZ}la bie.
gloic w rzemiośle rłojennym' Tylko |(oscioł dbal o rozwoi 5lkolnic.
twa' Znaionoś. laciny byla poIrzebna do .Prawowania l iturgi i '

Dopiero w czasach Kafola wielkiego nastąpil powrót do łaciny
tlasyiznej' Dwór królewski siał się ośrodkiem kultuly i nauki.
zacźęto ptzepisryać starc księgi przy Ltżyciu nowej' pięknei,
a zarazem czytelnej kaligrafii' stąd ten okres nazwano później rene.
sansem katolińskim'

we wczesnvm średniowieczu szkoly istniały tylko przy niektó-

rych klasztorach' później także prfy katedrach i ksftałciły przy-
sźłych duchownych' Potem stopniowo rozwinęla się sieć szkół 81



i szkółek parafialnych. Nauczanie dzieliło się na dwa stopnie' Pierw.
szy obejmowai tfzy pgedmioty (łac. trivium): gramatykę (naukę
czytania i pisania po łacinie), retorykę i dialektykę (podstawy logi-
ki)' Stopień drugi obejmował cziery przedmioty (iac- quadńvium):
arytmetykę. geomettię (będącą jednak zbiorem wiadomości z geo
grafii i przyrody), astronomię (dającą głównie umiejętność wyzna.
cząnia świąt kościelnych) oraz muzykę (naukę śpiewu kościelnego).
w sumie przedmioty te nosily nazwę siedmiu sztuk r'Tzlvoionych'

w dobie tworzenia się monarchii stanowych powstało zapotrze.
bowanie na prawników (legistóW)' Nawiąz]''\,Vano do pmwa rzym.
skiego. W procesach zaczęto wysluchiwać mcji stron. ograniczono
stosowanie plób ognia i wody' Kościół zaczął potępiać tzw, sądy bo.
że, wj''lvodzące się z gemańskich obyczajów pojedynki na śmierć
i życie, które miały udowodnić mcję jednej ze stron. Panujący po.
tfzebowali prawnikóq a Ibściół teologó\'/. Jednych i dru8ich poczę.
ly ksztalcić uniwers!'tety. Najstarszy jest utworzony w końcu Xl w
uniwe$ytet w Bolonii' Powstal on z istniejącej tu od czasów Justy-
niana I wieikiego szkoły prawa rzymsldego' Cesarz Fryderyk I Ru.
dobrody nadał mu w 1158 Ł konst}'tucję, w której zapewnial wol'
ność nauczania prawa rzynskiego i kanonicznego, bezpieczeństwo
profesoróv'/ i studentów oraz wylączenie ich spod sądowniciwa
miejskiego' w połowie XII w powstai uniwersytet paryski, słynna
sorbona, a końcu te8o wieku uniwersytet w oxfordzie' w początku
XIII w powstaly uniwersytety w Padwie, Cambridge i Salamance.
Studia Zaczynano od fakultetu siedmiu sztuk wyzwolonych' którego
ukończenie dawało stopień bakalalza. Potem żacy studiowali kolej'
no fakultety prawa, medycyny i teologii. Nie wszystkie uniwe$yte-
iy uzyskiwały od razu zgodę kościelną na utwotzenie te8o ostatnie.
go' Wykiady były krótkie, a ich treści uczono się na pamięć'
Absolwenci otrzymj,'wali po kilku latach tytui magistm, a po kolej-
nych latach studiów tytut doktora'

we wczesnym średniowieczu dorobek nauki staroilytnej w znacz.
nym stopniu uległ zapomnieniu' Znali i ]<ontynuowaii go uczeni
arabscy, zwlaszcza Aweffoes i Awicenna. I(oniakty z nimi zaowoco-
wały prfekładami grccldch traktatów z arabskiego na lacinę' w ten
sposób zapohano się z dzielami Euklidesa, Ptolemeusza i Hipolrra.
le)a. k,cjrych ulnano za nieonvlnych. leszcze wieksz!m auioryre-
tem stal się Arystote]es (dzieł Platona pmwie nie znano)' Teraz nie
poplzestawano na komentowaniu Pisma sfuiętego, ale kwestie
wiary próbowano wy]'aśnić na gruncie filozofii, zwłaszcza logiki'
Chciano w ten sposób udowodnić prawdziwość dogmatów (Alrze1m

a2 z Canterbury, 1033-118S; Piotr Abelard, 1079 1142).



Nauczana w szkołach katedralnvch i uniwelsytetach filozofia
otrzvmala miano scholastyki (iac' schola szkola)' Głównym jej
problemem było po8odzenie wialy i rozumu' szczególny nacisk
kladziono na formalną stronę rczumowań' Najwybitniejszym jej
przedstawicielem byl dominikanin, św' Tomasz f Akwinu
(1225 i274)' Posługiwał się on wprawdzie arystotelesowsĘ logiką
formalną' ale jednocześnie uznawał' ze zlozumienie chrześcijań.
skich do8matóq fwłaszcza dogmatu Tlójcy swiętej, wybacza poza
możliwości rozumu' Ten ostatni wystarcza jednak na dowiedzenie
istnienia Boga' W czasie późnego średniowiecza filozofia schola.
styczna pogrążyła się w sferze speku]acji i abstrakcyjnych dyskusji'

iycie tudzi średniowiecza bylo w znacznej mieŹe re8ulowane
przez przepisy kościelne' Także istniejący system feudalny wp\'\ł'ał
na wyobrażenia leligijne' Zarówno w niebie, jak i na ziemi miała
obowiązwvać ustalona hierafchia. Nawet piekło miało mieć zńżni.
cowane kręgi i sfery Na dworach panujących rozwijaiy się eiemen-
ty kuliury świecldej, rycerskiej, też ocz}'wiście w powiązaniu z ide-
ałami chrześcijańskimi' I(ościól staral się o8raniczyć wojny, wydając
zakaz Prowadzenia dziatań wojennych od czwartku do niedzieli

Kryzys dotknął w początku średniowiecza także budownictwo,
Tylko w naleźących do Bizancjum miastach q,.loskich budowano
większe kościoĘ w pozostalych bajach nawet w czasach Karcla
\ł7ielkiego skala wznoszonych budowli byla niewielka. w x w we
Francji pojawił się nowy styl (m'in' opactwo i kościół benedyktynów
w cluny). później w Niemczech (katedry w Moguncji i TrewiŹe)
i Wloszech (katedra w Pizie i bazylika w Mediolanie), potem nazwa_
ny romańskim albo sztuką romańską. wznoszone z kamienia bu.
dowle odznaczah się prostymi, mas}'lvnymi bryłami, miały grube
mury z małymi okienkami- Płaskorzeźby pźedstawiające glównie
sceny religijne zdobity portale' głowice kolumn i fiyzy'

Również we Francji w poiowie XII w pojawit się nowy styl -
gotyk' W archiiekturze sakralnej gotyku dominowala stźelistość
- swoisty wyścig do nieba' Zeby móc budować wysoko z kamienia,
a póŹnlej takż'e z cegły' tŹeba bylo polączyć sklepienie krzyźowo.
'żebrowe z przypolami i łukami przypolo\łymi, którc przenosily cię-
żar konstrukcji' Strzelistości dodawalo zastosowanie ostrych luków
Przestrzenie w ścianach odciążonych od funkcji nośnych można
bylo \łypelnió dużymi oknami z koloro\łymi witrażami' Pierwszy
taz zastosowano te wszvstl.ie rozwiązania przy przebudowie opac.
twa St' Denis, nekropolii flancuskich królów pod Paryżem' Potem
wzniesiono katedlv \ł. chatrcs, Bourges, Reims, Amiens i Paryżu' 83



Pierwsze dwie były powszechnie naś]ado]'ane. W Anqlii wzorem
.Ia'a . ię kaledra \\ Lanlerbury' W Nie.nczech mimo bńo*y pnez
kilka wiekórH nie dokończono olbrzymiej katedry w Kolonii' PóŹniei
skupiono się nie na wielkości BabaĄ.tów wznoszonych budowli.lecz
na ich pięknie' W tzw stylu prcmienistym budowano pIawdziwe
cacka architekioniczne, a w stylu piomienistym zadbano o delikat-
ność licznych e1ementów alchitektonicznych (katedra w Mediola.
nie). oharze w miarę rozwoju sztuki gotyckiej byiy bardziej zdobio.
ne' Umieszczano w nich rzeŹbione krucyfiksy, piety, posągi Matki
Boskiej, później całe zesPoły figur pEedstawiających kilka scen
Ieligijnych (najczęściej iryptyki)' Naj.i\,TbitniejszJ,mi rzeźbiaźami
by1i wit Stwosz (1448-1533) dziaiającyw Krakowie i Norymberdze
oraz Tilman Riemenschneider (1460_1531), któty swe najwybitniej.
sze dzieia stworzyt w WiiĘbur8u. od XIII w. w ]óieisce neźb cza.
sem umieszczano u oltdrzach malowane na deskach poiedvncze
obrazl. pdzniej na\ er poliptyki. Nowe rory malarsrwa wyryczyl i:
Giotto di Bondone (1266-1537) twórca lresków v"'kaplicy w Padwie
oraz malaE flamandzki Jan van Eyck (1390-1441) autor poliptyle
w oliarzu katedrv w Gandawie.

ważni€isze daty z histolii śtedniowiecznei
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768-814
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chlodwik I z dynastii Meiowingów królem Franków
panowanie cesarza Justyniana I Wielldego
w Bizancjum
Hidżra. ucieczka Mahometa z M€kki do Medyny
Arabowie podbijają syrię' Palestynę, Egipt,
Mefopotamię i Pelsję
Upadek pierwszego slowiańskiego państwa samona
Panowanie kalifów f rodu omajjadów
osiedlenie się Bułgarów na Półwyspie Balkańskim
Początek podboju Hiszpanii przez AIabów
Fdykr ce.ar la Leona l l l  , 'ak"/ujecy kulru obrazow
nasila obrazoburstwo w Bizancjum
Klęska Alabów w biiwie pod Poltiers
Panowanie ka]ifów f rodu Abbasydów
Pepin I Mały z dynastii Karolingów królem Franków
Panowanie Karola I Wielldego
Karol I wielld fostaje cesażem
Trakrat w VerdLn. Podzrdl panrlsa k"ro.rns. iego na
Irzy częscr
Panowanie Karo]a II Łysego we Francji84
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Panowańe Ludwika I w Niemczech
Powstanie opaciwa benedykiyńsldego w Cluny
Panowanie Ottona I w Niemczech
otton I gromi węgrów na Lechowym Po]u
Koronacja Ottona I na cesaaza
Panowanie cesaru a Ottona lII
Hugon Kapet zostaje lcólem Francji
Pżyjęcie chŹtu przef Ruś Kijowską
Panowanie Bolesława chlobrego
zjazd w Gnieźnie
Kanut II wielki, l(Jól Danii' Nolwegii i szwecji
podporządkowuje sobie Anglię
Panowanie Jalosława Mąd.r€go na Rusi Kijowskiej
Upadek Kalif atu Kotdobańskiego
Powstanie K]ólestwa Aragonii
I&ól Leonu zostaje kólem Kastylii
Podziat drielnicowy Rusi Kijowskiej
Wielka schizma wschodnia w Kościele
Turcy seldżucy zdoblvają Bagdad
Panowanie Henryka IV w Niemcrech
Panowanie wilhelma Zdobwcy w Anglii
Pogrom wojsk bizantyjskich pod Manzikertem. Turcy
seldźucy f ajmują Anatolię
Pont!,'f ikai GŹegorza VlI
Reformy kościelne i oglosfenie supremacii !łladzy
papieskiej przer Grzegorza VII
Ekskomunikowany Hen|yk IV upokalza się prz€d
papieżem w canossie'
TLrcy Seldżucy odbielają egips]dm Fatymidom Palestynę
Henryk IV wyPędza Grzegorza VII z Rz}'lnu i koronuje
się na cesarza
Rozpad pansrwa se]dżuckiego po zamordowdniu wezyro
Malik szacha
Papież Ulban II wf}Ąva na synodzie w clermont do
wwrawy kzyżowej
Wmarsz I krucjaty
Zdobycie przez krfyżowców lerozolimy i utworzenie
królestwa jerozolimskiego
Panowanie cesaźa Henryka V
Ibnkordat w wormacji. cesarf Henryk V fęeka się
inwest},.tury opatów i biskuPów
I sobór laterański w Rzymie zatwierdfa relbrmy
gfegoriański€ i konkordat wormacki
Portugalia zostaje królesiwem
Początek rofbicia dzielnicowego w Czechach
Korcnacja Fryderyka t Rudobrodego na cesaża
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