Predslov

Milí žiaci! Touto učebnicou a ďalšími zväzkami zo
série Dejiny na základe prameňov sme sa vydali
objaviť zaujímavý svet minulosti novými cestami.
Väčšinu poznatkov získavame z prameňov,
samostatnou prácou alebo v spolupráci s ostatnými
študentmi. Keď zalistujete v knihe, môžete zistiť,
že pramene sú naozaj pestrofarebné: patria sem
nielen zaujímavé texty, ale aj obrázky, mapy, obrazy
a tabuľky či diagramy s rôznymi údajmi. Pracovať
s nimi je oveľa vzrušujúcejšie, ako tráviť čas čisto
s lexikálnymi vedomosťami. Na maturitnej skúške
od vás nebudú očakávať iba fakty a údaje, ale budú
skúmať, v akej miere dokážete využiť vedomosti,
ktoré ste získali na hodinách dejepisu. Či ste schopní
vyvodiť zodpovedajúce závery z prameňov, obrazov
a obrázkov, či máp, ktoré faktory zohľadňujete pri
hodnotení istej udalosti alebo historickej osobnosti,
či ste schopní vytvoriť samostatný a podložený
názor, a či dokážete svoj názor ubrániť v polemike.
Táto učebnica všestranne pomáha pri rozvoji týchto
schopností. Pripraví vás na maturitnú skúšku na
strednom i vyššom stupni.
Poznanie dejín na základe prameňov má niekoľko
podmienok. Dôležité sú isté základné poznatky: bez
nich sa pred vami historické pramene neotvoria.
Potrebný je aj čas a cvičenie. To všetko naša učebnica
zabezpečuje svojím obsahom a novou štruktúrou.
Učebnica pozostáva zo štyroch veľkých kapitol,
v rámci ktorých je štyridsať lekcií. Lekcie sa členia
na tri časti: po asi poldruha stránkovom autorskom
texte nasleduje Archív, v ktorom sú pramene, obrázky
a mapky na spracovanie, ďalej sú to Hľadiská, ktoré
umožnia vo väčšej miere zahĺbiť sa do minulosti.
Autorský text pripomína najviac tradičnú učebnicu.
Tu sa nachádza všetko, čo sa musíte naučiť v zmysle
učebných osnov a maturitných požiadaviek. Autorský
text hovorí stručne a logicky o faktoch a súvislostiach,
ktoré sú bezpodmienečne nutné na pochopenie
danej doby či témy, a pri analýze prameňov patriacich
k danej téme. Množstvo textu nikde nepresahuje
poldruha stránky, je skôr bližšie k jednej strane. Prácu
vám uľahčuje aj to, že hrubými písmenami uvádzame
najdôležitejšie súvislosti a faktograﬁcký materiál,
ktorý potrebujete na maturitnú skúšku (dátumy,
pojmy, topograﬁa).
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Možno sa niekto domnieva, že autorský text
obsahuje menej faktograﬁe, ako by bolo želateľné.
Pre upokojenie oznamujeme, že učivo pre strednú
i vyššiu maturitnú skúšku je v ňom plne zahrnuté. Bez
zníženia objemu učiva by však naša učebnica s novou
stavbou nemala zmysel, pretože veľké množstvo
faktograﬁe by odčerpalo čas na analýzu prameňov.
Dlhoročné učiteľské skúsenosti autora postupne
presvedčili o tom, že menej je často viac, keď sa
z toho stanú vedomosti, ktoré sa naozaj dajú využiť.
Z väčšieho množstva materiálu je ťažšie vyberať
podstatu a odkryť súvislosti. Treba poznamenať, že
študentom, ktorí sa zaujímajú o dejiny vážnejšie,
poskytuje možnosti na rozšírenie si poznatkov široká
škála odborných kníh a internet. (Internetový materiál
sa rýchlo mení, preto sme považovali uvádzanie
internetových liniek za zbytočné.)
Najrozsiahlejšou časťou lekcií je Archív. Textové
pramene, obrázky a mapky v tejto časti spracúvame
na hodinách. Takto sa môžu rozvíjať vaše schopnosti
pochopiť minulosť a obohacovať si poznatky, ktoré
ste získali z autorského textu. Musíte vidieť, že táto
časovo náročná a zložitá činnosť má zmysel. Nemyslite
si, že je márnením času, keď podstatu nejakého pojmu
či zmysel zdanlivo zložitej úlohy odhaľujete tvrdou
prácou. Zdá sa, že je oveľa jednoduchšie naučiť sa
deﬁníciu pojmu alebo opis nejakého procesu, no je
to iba zdanlivý zisk! Veď ani na maturitnej skúške, ani
v živote nám nič nie je platné, keď iba zopakujeme
konštatovania iných ľudí. Samostatné myslenie je
užitočnejšie. Je však potrebné, aby ste boli schopní
zbierať, spracovať a chápať informácie. Herodotova
slávna veta, podľa ktorej je história učiteľkou života,
obstojí aj v tomto ohľade. Kto sa na hodinách dejepisu
naučí rozlúštiť podstatu textu spred niekoľkých
storočí, snahu jeho autora, ten sa naučí získať viac aj
z dnešných spravodajských relácií. Analýza starých
budov a sôch vám pomôže aj pri pochopení dnešných
umeleckých diel.
Snažili sme sa, aby analýza prameňov bola čo
najpestrejšia a zaujímavá. V učebnici sú textové
pramene s rôznym obsahom a rozličného charakteru,
mapy a obrázky s rozdielnymi témami i rozmanité
obrazy. Materiál v Archíve sa zdá byť na prvý pohľad,
aspoň v porovnaní s autorským textom, obsiahly.
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Nezabúdajte však, že túto časť sa nemusíte naučiť.
Slúži iba na to, aby ste jej analýzou získali rôzne
pohľady na danú problematiku a vytvorili si na ňu
vlastný názor.
Spracovanie prameňov vždy sprevádzajú otázky
a úlohy. Aj tie však ponúkajú iba určitý výber. Najlepšie
je, keď si sami kladiete otázky, lebo to znamená, že
vás téma zaujíma a staviate sa k nej naozaj tvorivo.
Orientáciu v Archíve a štúdium uľahčuje
členenie textu lekcií a ich očíslovanie. Pramene sme
zoradili podľa podkapitol autorského textu. Farby
poradových čísel označujú obsah prameňov a malé
piktogramy pri otázkach a úlohách zasa oblasti,
ktoré sú uvedené v požiadavkách maturitnej skúšky.
(Podrobnejšie o tom na konci Predslovu.) Písmená
v hranatých zátvorkách na konci úloh znamenajú
odkaz na odporúčaný spôsob spracovania. Sú len
akousi pomôckou, ich sledovanie nie je povinné. Pri
analýze prameňov je predsa hlavným pravidlom, aby
ste sa stavali k téme so záujmom a tvorivo. Takto sa
dostavia aj výsledky.
Treťou časťou lekcií sú Hľadiská. V tejto časti

uvádzame zaujímavé otázky a problémy presahujúce
rámec učebných osnov. Práve pomocou Hľadísk sa
najlepšie dajú rozvíjať schopnosti samostatného
vytvárania vlastného názoru. V jednotlivých
lekciách uvádzame sporné otázky (napr. hodnotenie
satmárskeho mieru, ktorý uzavrel Rákociho povstanie), osobnosti (napr. Ondrej II., Ľudovít Veľký, Gábor
Bethlen), alebo javy (napr. národy stredovekého
Uhorska, vzostup Pruska), ktoré možno vysvetľovať
rôznym spôsobom.
Táto časť najlepšie dokazuje, aké rozličné môže
byť posudzovanie danej historickej udalosti, otázky
či problému. Kto nemá rád diskusiu, polemiku, kto
nerád spoznáva zaujímavé a protirečivé hľadiská?
V diskusii sa naučíte rešpektovať názory druhých, veď
nemusí ísť o zlý názor, len o taký, ktorý je založený
na iných hľadiskách či hodnotách. A keď sa budete
správať v diskusii k svojmu spolužiakovi tolerantne,
možno o sebe prezradí viac.
Prajem vám veľa radosti pri odhaľovaní dejín!
Miklós Száray

Označenia používané v učebnici
Obsahové charakteristiky prameňov
1 dejiny politiky, štátu, práva a

Kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať
používanie a hodnotenie prameňov

inštitúcií

1 dejiny spoločnosti, životného štýlu
mentality a kultúry

1 dejiny hospodárstva a techniky, kultúra prostredia
1 dejiny myslenia a náboženstva

používanie odborného jazyka
orientácia v priestore a čase
odkrývanie činiteľov ovplyvňujúcich
udalosti

Odporúčané spôsoby riešenia úloh
[ U ] = riešenie úloh individuálne, vo dvojici alebo
v skupinách

[ P ] = prezentácia ústna (malá prednáška, diskusia)

[ Z ] = zbieranie údajov samostatne alebo v skupinách

[ E ] = písomná esej, projekt, sloh

Vysvetlivky k piktogramom, ktoré sa objavujú v mapkách učebnice
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= Bitka

= Krajinský snem

= Významná politická udalosť

= Dôležitý zákon, nariadenie

= Uzavretie spojenectva, dohody, mieru

= Univerzita

= Spojenecké vzťahy, totožné záujmy

= Ťažba rudy

= Protichodné vzťahy a záujmy

= Miesto úmrtia známej osoby
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I. Rozkvet a úpadok stredoveku
1. Zápas medzi pápežstvom a rímsko - nemeckými cisármi
ZÁPADNÁ EURÓPA NA PRAHU NOVÉHO TISÍCROČIA Na prelome tisícročí sa v podstate pokračovalo
vo všetkom, čo sa začalo v ranom stredoveku:
kresťanský svet sa rozrastal, vznikalo poddanstvo,
upevnili sa lénne vzťahy a rozvíjalo sa
poľnohospodárstvo. Na povrchu boli zmeny sotva
badateľné, ale tieto procesy, o ktorých sa budete
učiť v tejto lekcii, od základu pretvorili tvár Európy
a zmenili postavenie nášho svetadielu vo svete. Nová
kultúra, ktorá vytvorila kláštory, rytierske pevnosti,
mestá a katedrály, znamenala zároveň zrod základov
súčasnej Európy.
RÍMSKO - NEMECKÉ CISÁRSTVO A CIRKEVNÁ
REFORMA Rímsko - nemecké cisárstvo sa stalo v 11.
storočí najvýznamnejším európskym štátom.
Súviselo to s posilnením cisárskej moci. V ríši postavenej na provinciách (viď obrázok) spočívala moc
cisárov v porovnaní s veľkými svetskými lénnikmi
(napr. kniežatám na čele provincií), ktorých vernosť
bola neistá, na dvoch pilieroch: na vlastnej provincii,
kde boli najväčšími statkármi, a na cirkevných lénach.
Arcibiskupi a biskupi poslušne slúžili panovníkom,
pretože právo vymenovať vysokých cirkevných
hodnostárov, čiže investitúru mali v každej
provincii ríše cisári. Cisári zvyčajne zasahovali aj do
voľby pápeža: bez ich súhlasu nemohol zasadnúť na
„Petrov stolec“ nikto.
Do 10. storočia zároveň klesla autorita cirkvi. Vysokí hodnostári sa správali ako lénni páni. Kňazi a mnísi
sa obracali k svetským záležitostiam (práca, bohatnutie, pôžitky). Reformy s cieľom obnoviť cirkev sa
zrodili na prelome tisícročí v benediktínskom
kláštore vo francúzskom Cluny (klüni). Prívrženci
obnovy nastolili v kláštoroch disciplínu a pozornosť
mníchov obrátili opäť na náboženský život. Zrušili
prax kúpy cirkevných hodností (simonia) a žiadali
zaviesť bezženstvo (celibát) pre svetských kňazov.
BOJ O INVESTITÚRU (11.-12. storočie) Obnovu
cirkvi naplnilo pápežstvo aj politickým obsahom:
chcelo uvoľniť svoju závislosť od svetskej (cisárskej)
moci. Pápež chcel dať právo voľby pápeža do
rúk kardinálov a chcel z tohto procesu vylúčiť
cisárov. Aj v rímsko - nemeckom cisárstve žiadali
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právo investitúry pre seba. Požiadavky pápežstva
predložil niekdajší mních z Cluny pápež Gregor VII.
(1073-1085). Nechcel posilniť iba cirkev, ale v rámci
cirkvi aj moc pápeža. Cisárstvo podporovalo
obnovu cirkvi, ale požiadavku pápežstva odmietlo
v záujme zachovania jednoty ríše. Cisárska moc
totiž spočívala sčasti na veľkých cirkevných lénnikoch
(teda na praktizovaní práva na investitúru).
Cisár Henrich IV. (1056-1105) sa postavil proti
snahám Gregora VII. Na ríšskom zhromaždení
zbavil Gregora pápežskej funkcie pomocou
verných nemeckých cirkevných hodnostárov. Pápež
vzápätí vyobcoval cisára z cirkvi. Vyobcoval ho zo
spoločenstva kresťanov, čím stratili platnosť aj lénne
prísahy voči cisárovi. Vyobcovaného panovníka
nemuseli jeho lénnici poslúchať. Cisár sa musel
pokoriť (Canossa, 1077), pápež zasa bol nútený
v zmysle kresťanského učenia odvolať cirkevný
trest.
Čoskoro po odpustení sa boje opäť obnovili. Ani
jedna strana neodstúpila od svojich požiadaviek.
Boje medzi Gregorom a Henrichovými potomkami
pokračovali so striedavými výsledkami. Roku
1122 v meste Worms uzavrelo pápežstvo a cisárstvo
konkordát (zmluvu upravujúcu vzťahy medzi
svetskou mocou a pápežstvom): rozdelili si právo
na investitúru. Vysokí cirkevní hodnostári dostali
svoju cirkevnú-duchovnú moc od pápeža, ale do
lénnych statkov ich uviedol cisár. V ríši tak zostali
cirkevní hodnostári naďalej lénnikmi cisára.
Dohodu chceli obe strany obrátiť vo svoj
prospech. V dôsledku toho pokračovali boje celé
desaťročia. Rozhodujúce víťazstvo však nebola
schopná dosiahnuť ani jedna strana. Výsledkom
zápasu medzi pápežstvom a cisárstvom bolo to, že
v katolíckej Európe si zachovalo pápežstvo, a tým aj
cirkev svoju nezávislosť od svetskej moci. Zostalo
samostatným mocenským činiteľom, čím poskytlo
príklad pre ďalšie spoločenské skupiny (šľachta,
meštianstvo), aby sa tiež snažili vydobyť si pre seba
samostatné mocenské postavenia.
ROZKVET PÁPEŽSTVA Svetská moc pápežstva sa
rozšírila v 13. storočí, keď pápežský úrad zastával
Inocent III. (1198-1216). Hlava cirkvi však musela
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čeliť hnutiam, ktoré vystupovali proti svetskej moci
a bohatstvu cirkvi.
Tie hnutia, ktoré boli pripravené spolupracovať
s cirkvou pri obnove viery, pápež podporil. Na
začiatku 12. storočia založili s podporou Ríma
žobravé mníšske rády hlásajúce Kristovu chudobu: františkánsky rád založil Sv. František
z Assisi a dominikánsky rád je spojený s menom Sv.
Dominika. Členovia týchto nových reholí, františkáni
a dominikáni žili medzi ľuďmi, v mestách, kázali
a učili, pričom sa naozaj živili žobraním.
Hnutia, ktoré, odvolávajúc sa na starokresťanstvo,
odmietali cirkevnú hierarchiu a jestvujúce spoločenské pomery, označili za kacírske. Tieto
kacírske skupiny (albigenti, valdeni, bogumilovia)
popierali aj základné hodnoty spoločnosti, akou bola
rodina či vlastníctvo. Fanatici z týchto hnutí sa preto
dostali často do rozporu aj so záujmami spoločnosti.
Pápežstvo založilo roku 1215 (na lateránskom koncile) inkvizíciu na „vyhľadávanie“ kacírov. Tento cirkevný súd mohol používať aj týranie, rovnako, ako
ostatné súdy tej doby. Rímskemu poňatiu práva odporovala prax, že týraný obžalovaný musel dokazovať
svoju nevinu, a nie obžaloba dokazovať vinu.
RÍMSKO - NEMECKÉ CISÁRSTVO V 13.-14. STOROČÍ
Boje o investitúru postupne podkopávali cisársku moc

a na nemeckom území sa stala cisárska hodnosť iba
formálnou. Ríša sa rozpadla na niekoľko provincií,
ktoré riadili jednotliví lénni páni s kniežacím titulom
takmer ako nezávislí panovníci. V druhej polovici
13. storočia prakticky celé desaťročia zostal cisársky
trón prázdny. Nakoniec zvolili kniežatá v osobe
Rudolfa Habsburského za cisára takého panovníka
(1273), ktorého sa nemuseli obávať, lebo jeho rodina
nevlastnila rozsiahle územia. Rudolfovým cieľom bolo
práve rozšírenie rodinného majetku, čím chcel
posilniť svoju moc. Daroval svojej rodine rakúske
provincie (Rakúsko a Štajersko), ktoré sa uvoľnili
v dôsledku vymretia panovníckej rodiny. Dostal
sa však do konﬂiktu s českým kráľom Otokarom II.
(Čechy boli vtedy súčasťou Rímsko - nemeckej ríše).
Pomocou Uhorska porazil Rudolf Otokara v bitke
na Moravskom poli (1278). Habsburská dynastia
tým začala budovať svoju niekoľko sto rokov trvajúcu
moc v celom regióne.
Po Habsburgovcoch prešla cisárska koruna takmer
na sto rokov na dynastiu Luxemburgovcov. Získali český trón. Karol IV. (1346-1378) vydal Nemeckú
zlatú bulu (1356), v ktorej zakotvil skoršiu prax: právo voliť cisára sa stalo výsadou siedmych kurﬁrstov. Tieto kniežatá uznal v ich provinciách za nezávislých panovníkov. Zlatá bula tým posvätila rozčlenenosť Rímsko - nemeckej ríše.

Archív
„Prítomná bola
aj (...) delegácia
celého kňazstva. Predložili svoju sťažnosť a ohnivo útočili na
pápežovu trpezlivosť, keď dopúšťa, aby Božiu cirkev
špinil kacír, ktorý sa vláme do ovčina nie ako pastier cez
dvere, ale ako zlodej a lúpežník cestou simonie (...) ktorý
obsadil biskupskú katedru napriek svätému kánonu
/cirkevné zákony/ úplne nevzdelaný a bezočivo, ktorý
sa pred svojím biskupstvom smutne preslávil všetkými
hlavnými hriechmi a rôznymi zločinmi, ktorý v meste
Mainz, kde bol vychovaný (...), vykonáva remeslo
úžerníka a kšeftára ešte usilovnejšie, než predtým, ako
by sa bol stal správcom nebeských talentov, a to tak, že
opátstva a cirkvi v jeho diecéze, ktoré získal podvodom,
predáva najšpinavším spôsobom (...)“ (Otec Lampert,
11. storočie)

1

RÍMSKO - NEMECKÉ CISÁRSTVO
A CIRKEVNÁ REFORMA

2

Rímsko-Nemecká ríša po prelome tisícročia

Vypíšte z textu sťažnosti! Aké predpisy porušila
kritizovaná hlava cirkvi? Vysvetlite podľa textu pojem
simonie! Vysvetlite pozadie sťažností! Ktoré skupiny mohli
sformulovať túto sťažnosť? [ Ú ]

Určte na základe mapy charakter častí, na ktoré sa ríša
rozpadla! Ako to vplýva na cisársku moc? Vydedukujte,
ako to pomáhalo šíreniu cirkevnej reformy z Cluny! Sledujte
na mape udalosti boja o investitúru! [ Ú ]
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3

Štruktúra Rímsko-nemeckej ríše

V čom sa líšila lénna štruktúra Rímsko - nemeckej ríše
od klasického lénneho systému?
Ako to vplývalo na jednotu
ríše a na silu cisárskej moci?
Vysvetlite na základe obrázku
úlohu cirkevných lénnikov vo
vývoji cisárskej moci! [ Z ]

„1. Jedine rímsku cirkev založil samotný
Pán.
2. Jedine rímskeho pápeža označujú za
univerzálneho /všeobecného/.
3. Biskupov môže odvolávať a vymenovať jedine on.
4. Jeho vyslanec na koncile je prednejší ako všetci biskupi, aj keď je
nižšieho stavu; vo veci uvoľnenia biskupa môže prijať rozsudok
(...)
7. Jedine on má právo vydávať podľa požiadaviek doby nové zákony, zakladať nové biskupstvá, pretvoriť kapitulu na opátstvo
a naopak, rozpustiť bohaté biskupstvo a zjednotiť chudobné
biskupstvá.
8. Jedine on môže používať cisárske odznaky (...)
11. Na celom svete sa len on môže nazývať pápežom.
12. Má právo odvolávať cisárov.
13. Má právo, ak je to nutné, preložiť biskupov z jedného stolca na
druhý.
14. Klérus ktorejkoľvek cirkvi môže ľubovoľne posvätiť pre inú (...)
16. Bez jeho nariadenia nie je možné zvolávať univerzálny koncil.
17. Bez jeho podpory (...) nemožno označiť žiadnu knižku za kánonickú. (...)
19. Nikto nad ním nemôže vynášať súdy (...)
22. Rímska cirkev sa nikdy nepomýlila a podľa svedectva písma zostane naveky neomylná (...)
25. Biskupov môže odvolávať či vymenúvať aj bez zvolávania koncilu.“ (Dictatus Papae, 1075)

BOJ O INVESTITÚRU
(11.-12. storočie)

Zostavte tabuľku o právach rímskej cirkvi (pápeža) na základe textu! Zistite, ktorý z uvedených bodov porušuje práva cisára! Vysvetlite, prečo? [ Ú ]

Gregor VII. a Henrich IV. na oltárovom obraze z 15.
storočia

Ktorú historickú udalosť spracúva maliar? Ako znázorňuje obraz vzťah medzi
pápežom a cisárom? Akými prostriedkami
dosiahol maliar svoj zámer? Ako sa pozeral
maliar na historickú skutočnosť? [ Ú ]

„(...) nakoniec, aby dokázal svoj mierový a pevný zámer, /Henrich IV./ s niekoľkočlenným sprievodom prišiel do
mesta Canossy, v ktorom sme sa vtedy zdržiavali, a tam, pred bránou postával tri celé dni bez akejkoľvek kráľovskej
ozdoby, úboho, bosý, oblečený vo vrecovine a s nekonečným plačom dovtedy prosil o odpustenie a útechu,
kým nevyvolal v každom, kto tam vtedy bol, (...) veľkú ľútosť a odpustenie (...)“ (Z listu Gregora VII. nemeckým
biskupom)

4
5

6

Vymenujte spôsoby, akými sa Henrich IV. pokoril! Vysvetlite príčinu a cieľ tohto pokánia! [ Ú ]
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„Ja, Henrich, z Božej milosti cisár Rimanov,
z lásky k Bohu, svätej rímskej cirkvi a pápežovi
Calixtovi, ďalej pre spásu svojej duše sa
zriekam (...) investitúry v prospech Boha a jeho
apoštolov Petra a Pavla i svätej katolíckej cirkvi,
a povoľujem, aby v každej cirkvi mojej krajiny
či ríše uskutočnili kanonické voľby a slobodné
posväcovanie.“ (Z cisárskeho diplomu)
Ja, biskup Calixtus, služobník služobníkov Boha,
tebe, nášmu milému synovi Henrichovi, z Božej
milosti cisárovi Rimanov povoľujem, aby voľby
tých biskupov a opátov teutonského kráľovstva,
ktorí patria k majetku kráľovstva, sa uskutočnili
v tvojej prítomnosti, bez simonie či násilia, tak,
že keby vznikol spor, svoj súhlas daj na základe
rozhodnutia metropolitu či biskupskej rady
úctyhodnejšej strane. Zvolený dostáva regále
/vlastnícke a iné práva kráľa/ cez žezlo od teba,
a čím je dlžný podľa práva tebe, musí splniť.“
(Z pápežského diplomu)

7
8

Pripravte tabuľku o dohodách z wormského
konkordátu! Uveďte, v čom strany ustúpili! Vysvetlite dôvod dohody! [ Ú ]

Prehľad boja o investitúru

Sledujte udalosti pomocou obrázku! Aké dôsledky mal stáročný zápas? Aké údaje či súvislosti by ste mohli uviesť v záujme toho, aby bol obrázok zrozumiteľnejší? [ Ú ]

9

ROZKVET PÁPEŽSTVA
Uveďte cirkevné dogmy,
ktoré dokument kritizuje!
Na ktoré dielo sa odvolávajú kacíri? Ktoré hodnosti neuznávajú?
[Ú]

„1. Rímska cirkev nie je cirkev, ale zhromaždenie odporných ľudí.
2. Ich vodcom na zemi nie je nikto iný, než ten, o ktorom Matúšovo evanjelium
hovorí: „Nikoho na zemi nevolajte otcom“, a 1. list Korinťanom: „Hlava každého
muža je Kristus“, preto popierajú, že pápež je hlavou cirkvi, a aj to, že má v moci
trestať hriechy a dávať rozhrešenie, ako to mal v moci svätý Peter.
3. S výnimkou hodnosti biskupa, kňaza a diakóna pochádzajú všetky cirkevné
hodnosti z ľudských tradícií. (...)
5. Omša v kostole nie je služba Bohu, preto nikto nie je povinný chodiť do
kostola. (...)

10

Inocent III. - panovník obdobia
rozkvetu pápežstva

Ako vyjadruje obraz moc
hlavy katolíckej cirkvy? [ Ú ]
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9. Po živote na zemi nás nečaká očistný oheň.
10. Súdy a úrady nemôžu vyniesť trest smrti bez toho, aby nespáchali
hriech.
11. Prísaha sa nemôže vyriecť bez spáchania smrteľného hriechu. (...)
13. Slovo svätých otcov je iba tradícia. (...)
16. Každý opravdivý človek môže prijímať, nech je duchovný, alebo
nie.“ (Kacírsky spis z 13. storočia)
„1. Kacírov treba odovzdať za účelom potrestania najvyšším
predstaviteľom svetskej moci alebo ich povereným zástupcom
s patričným upozornením; ak sú cirkevní predstavitelia, treba ich
zbaviť kňazského stavu; majetok kacírov, keď boli svetské osoby,
treba zhabať, keď boli cirkevní predstavitelia, treba vrátiť cirkvám,
od ktorých predtým majetok dostali.
2. Nad tými, ktorých možno hoci len podozrievať z kacírstva, a nie
sú schopní svoju nevinnosť dostatočne dokázať (...) treba vynášať
súd ako nad kacírmi.
3. Svetských predstaviteľov treba upozorniť na to, alebo ak je to
potrebné, aj donútiť k tomu, (...) aby všetkých, ktorých cirkev vyhlási
za kacírov (...) odohnali (...)“ (IV. lateránsky koncil o inkvizícii – 1215)
Uveďte spôsoby trestov za kacírstvo! Kto vykonával tieto tresty?
Kto bol povinný dokázať pravdivosť obvinenia? Porovnajte to
s dnešným poňatím založeným na rímskom práve a hodnoťte túto prax!
[Z]

Svätý Dominik páli knihy. Riadenie inkvizície zveril
pápež dominikánom

11

Ako mohlo dôjsť k páleniu kníh? Nájdite
podobné príklady v histórii! Čo naznačuje
obraz o Svätom Dominikovi a dominikánoch?
Prediskutujte hrozbu toho, ak o nejakej
skupine, v tomto prípade o dominikánoch,
si vytvárame predstavy na základe jediného
prameňa (obrazu)! [ P ]

12

„Pokorne budú konať a budú chodiť bosí, bez haliera, vo všetkom
budú nasledovať príklad apoštola.“ (Sv. Dominik)
„Pre sväté meno Pána Ježiša Krista, nikdy nemajte na svete žiadne
vlastníctvo. A nech sa zdržiavajú bratia kdekoľvek, keď sa stretnú,
musia prejaviť vzájomnú lásku, jeden druhému nech porozpráva
o svojich problémoch, lebo keď vlastná matka miluje svoje dieťa,
o čo vrúcnejšie musíme mať radi svojho duchovného brata
a opatrovať ho. (...)“ (Z regule Sv. Františka)

Vymenujte typické vlastnosti žobravých
rádov! Pripravte tabuľku, v ktorej porovnávate predpisy upravujúce život žobravých
mníchov a benediktínov (I. zv. 33. lekcia 8.
prameň)! [ Ú ]

13

14

Stretnutie Inocenta III. a Svätého
Františka. Pápež uznal Františkovo
hnutie, hlásajúce totálnu chudobu,
ako reholu

Akú možnosť voľby mal
pápež
pri
hodnotení
Františkovej činnosti? Premyslite
si možné dôsledky pápežovho
rozhodnutia! [ Ú ]
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Štruktúra katolíckej cirkvi v 11.-13. storočí

Charakterizujte cirkevnú organizáciu na základe kresby jedným slovom! Opíšte úlohu pápeža! Aký význam majú
v tomto systéme kardináli a koncil? Ktoré mníšske rády vznikli v tomto období? Aké úlohy mali jednotlivé rády
v období svojho vzniku? [ Z ]

„Konštatujeme a nariaďujeme, (...)
keď správa o smrti cisára či rímskeho
kráľa sa potvrdí v mainzskej diecéze,
dal to vedieť mainzský arcibiskup do mesiaca od prijatia tejto
správy každému kurﬁrstovi v otvorenom liste; keby bol arcibiskup
pri vykonaní tohto príkazu a odoslaní správy nedbanlivý, alebo
by sa oneskoril, títo istí kurﬁrsti by sa mali zísť bez akéhokoľvek
ďalšieho pozvania do troch mesiacov v často spomínanom meste
Frankfurt na voľbu kráľa Rimanov, z ktorého sa stane raz cisár.
Voľba sa uskutočňuje väčšinou hlasov. Novozvolený musí okamžite
potvrdiť léna, výsady, práva a slobody kurﬁrstov (...)
Pri príležitosti ríšskeho snemu poskytuje cisárovi či rímskemu
kráľovi vodu na umývanie rúk brandenburský kurﬁrst, prvý pohár
s nápojom mu podáva český kráľ, ktorý však vzhľadom na svoje
výsady to nemusí urobiť s korunou na hlave, len ak by si to želal;
rýnsky palácový gróf servíruje jedlo, kým saské knieža zastáva
funkciu maršála, ako to býva zvykom odpradávna.“ (Z nemeckej
Zlatej buly, 1356)

16

RÍMSKO - NEMECKÁ RÍŠA
V 13.-14. STOROČÍ

17
Rímsko-nemecký cisár a český kráľ Karol IV. (Luxemburský). Vydaním Zlatej buly uzákonil rozčlenenosť
Nemecka

Vymenujte oblasti, ktoré upravovala Zlatá bula! Ako ovplyvňovalo
toto nariadenie cisárovu moc? Vymenujte na základe tohto
prameňa kurﬁrstov, ktorí mali právo voliť cisára! Prediskutujte, aký je
význam poradia v hlasovaní! [ Z ]

Čo znamenajú erby okolo postavy panovníka? [ Ú ]
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Rímsko-nemecká ríša v 14. storočí

Porovnajte mapu so stavom, aký panoval
na prelome tisícročí (8. strana)! Aké bolo
postavenie cisárskej moci? Ktoré cisárske
dynastie ovládali ríšu a na čo využili svoju
moc? Ako vplýval rozpad Rímsko-nemeckej
ríše na európske mocenské pomery? Na ktoré
krajiny to malo najväčší vplyv? [ Ú ]

Súbežne s rozpadom Rímsko-nemeckej
ríše získavali nezávislosť obyvatelia
alpských údolí. Pre nehostinné prírodné
podmienky sa tu nevytvorili feudálne
pomery a sedliacke spoločenstvá sa
zhromažďovali v takzvaných kantónoch
(provinciách, napr. Schwyz). V boji proti
Habsburgovcom vzniklo spoločenstvo
týchto kantónov - Švajčiarsko (o čom
hovorí aj legenda o Viliamovi Tellovi).
Švajčiarski sedliaci vo zväzku s mestami porazili habsburskú rytiersku armádu. Bitka pri Morgartene naznačovala
zmenu bojového umenia.

„V deň Sv. Otmara /15. november 1315/ chcel princ Leopold vniknúť
medzi jedným vrchom a jazerom Argerisee na územie Švajčiarov, ale
výška a strmosť vrchu mu v tom zabránili. Všetci rytieri, rozohnení
vidinou veľkej koristi, sa totiž smelo tlačili do prvého radu, avšak
vydriapať na vrch sa nedokázali lebo ani pešiaci neboli schopní
vykročiť či zastaviť sa. Švajčiari /.../ vyšli zo svojich úkrytov a odvážne
i s tvrdým srdcom pozabíjali rytierov bez odporu, ako ryby v sieti.
Švajčiari si totiž namontovali na čižmy železo, pomocou ktorého
dokázali chodiť a zastavovať sa aj na tom najvyššom vrchu, kým
ich nepriatelia neboli schopní zastaviť sa. Švajčiari mali aj hroznú
vražednú zbraň, ktorú nazývali halapartňa, s ktorou rozsekávali
každého opancierovaného rytiera ako s nožnicami. Ani to nebola
bitka, ale obyvatelia hôr zlikvidovali Leopoldove vojsko tak, ako
stádo na jatkách.“ (Johann Winterthur, 14. storočie)

Pripravte porovnávaciu tabuľku s výbavou bojujúcich strán! Vysvetlite
príčiny porážky rytierskej armády! Vykreslite
zmeny v bojovom umení! Vysvetlite hospodárske a spoločenské príčiny zmien!
[Ú]

Ako vplývalo prírodné prostredie na
spoločenský a hospodársky rozvoj
regiónu? Akú úlohu hral v živote horskej
oblasti obchod? Určte pomocou mapy pojem
kantónu! Proti komu bolo potrebné brániť
nezávislosť kantónov? Aký bol výsledok
týchto bojov? [ Ú ]
Vznik Švajčiarska

18

HĽADISKÁ

Rozkvet a úpadok stredoveku

19

20
21

Bitka pri Morgatene (1315), v ktorej
Švajčiari porazili Habsburgovcov,
pričom zabezpečili nezávislosť
kantónov

Porovnajte opis s obrázkom!
V čom sa zhodujú a v čom sa
líšia? Prečo? Oddeľte od seba proti
sebe stojace strany, opíšte ich
šatstvo a výzbroj! Nájdite príklady
na podobné boje! [ Ú ]
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2. Križiacke výpravy
VYHLÁSENIE PRVEJ VÝPRAVY V stredoveku bola
typická náboženská horlivosť. Jej prejavom bola
potreba šírenia viery a rastúci záujem o sväté miesta.
Rozšírilo sa uctievanie svätých a ich relikvií. Rástol
počet pútnikov, ktorí sa vybrali do Jeruzalema ku
Kristovmu hrobu. Cestu sťažoval fakt, že mesto (a
miesto Kristovho života Svätá zem) bolo už celé stáročia
v rukách moslimov. Hlava západného kresťanstva
pápež Urban II. vyhlásil v roku 1095 výpravu za
oslobodenie Svätej zeme. Účastníkom sľuboval
rozhrešenie. Pápež mal za sebou silnejúcu západnú
Európu, no zároveň dúfal, že byzantské východné
kresťanstvo, ktoré sa od roku 1054 vyvíjalo samostatne,
ale moslimovia ho ohrozovali, prijme výmenou za
podporu vedúcu úlohu pápeža v kresťanskom svete.
Výpravy boli vhodné aj na to, aby zmiernili nepretržitý mocenský boj i neustále plienenie znemožňujúce pokojný život, ktoré bolo dôsledkom
lénnictva a západoeurópskeho dedičného poriadku.
Na západe mohli dediť majetok iba prvorodení synovia.
Druhorodení a treťorodení rytieri si v čoraz väčšom
počte nachádzali miesto a obživu v ozbrojenom
sprievode veľkých lénnych pánov, ktorí ich mohli
platiť iba tak, že si navzájom orabovali poddaných
a obyvateľov miest. Cirkev sa márne pokúšala
skoncovať s neustálymi vojnami, aj keď v istý deň
v týždni zakazovala bojovať (Treuga Dei – Boží mier).
Vďaka križiackym výpravám sa nahromadená
vojenská sila posúvala smerom na východ. Ľudí
poháňala predovšetkým ich viera, ale priťahovalo ich
aj rozprávkové bohatstvo Orientu a túžba po koristi
a získaní novej pôdy.
KRIŽIACKE VÝPRAVY Na pápežovu výzvu sa dala do
pohybu celá západná Európa. Kresťanské rytierske
vojská sa posúvali smerom na východ buď po súši,
cez údolie Dunaja, k Byzancii, alebo plavbou po
Stredozemnom mori. Už prvá výprava bola úspešná.
Moslimskí ľahkí jazdci sa nemohli postaviť na odpor
novinke zo západu: opancierovaným rytierom. (Pozri
učebnicu pre 9. ročník, str. 171 a 176.) Križiaci obsadili
Jeruzalem (1099) a usadili sa v úzkom pobrežnom
pásme na Blízkom východe.
Križiaci mohli byť úspešní aj vďaka rozdelenosti
moslimského sveta. Po prvých víťazstvách sa však
museli pripraviť na dlhé boje. Na moslimské protiútoky
odpovedali ďalšími výpravami, čím svoju porážku
mohli iba oddialiť. Situácia sa stala nebezpečnou
najmä po tom, čo egyptský sultán Saladín (1171-1193)
pripojil k svojej ríši aj Sýriu a Mezopotámiu a vyhlásil
proti kresťanom svätú vojnu. Jeho vojská porazili
rytierov (1187) a obsadili Jeruzalem. Pápež na to
vyhlásil ďalšiu križiacku výpravu, na ktorej sa zúčastnili
mnohí európski panovníci, medzi nimi aj z rytierskych
románov známy anglický kráľ Richard Leviesrdce, no
Jeruzalem dobyť už nedokázali.
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Neúspechy priniesli zaslepené a fanatické odpovede.
Domnievali sa, že čo sa nepodarilo hriešnym rytierom,
podarí sa nevinným deťom. „Výprava detí“ (1212) sa
skončila samozrejme tragicky. Veľká časť detí zahynula
už počas cesty, mnohé sa dostali do otroctva. Našli sa
však aj triezvo uvažujúci ľudia, ktorí zachránili mnoho
detí, napríklad biskup prístavného mesta Brindisi, ktorý
deti poslal späť.
KRIŽIACKE ŠTÁTY Rytieri sa na obsadených
územiach zariadili tak, ako na to boli zvyknutí doma.
Vytvorili štát s lénnymi vzťahmi. Ako prvé vzniklo
Jeruzalemské kráľovstvo, ďalšie križiacke štáty boli
voči nemu vo vazalskej závislosti. Lénnictvo v Svätej
zemi však malo špeciﬁcké rysy. Pre neustálu vojnovú
situáciu boli rytieri menej podriadení panovníkovi
a v štátnych záležitostiach mali väčšie slovo.
Myšlienka obmedzovania panovníka sa neskôr objavila
aj v Európe v kruhu vedúcej vrstvy, ktorá sa postavila
proti kráľom.
Nepretržitý boj viedol ku vzniku ozbrojených
mníšskych rádov, tzv. rytierskych rádov (templári,
johaniti, Rád nemeckých rytierov). Rytierske rády
zjednocovali mníšske a rytierske cnosti (život
v spoločenstve, prísne náboženské a iné pravidlá,
bojová pripravenosť). Svoje hrady a armády vydržiavali
zo ziskov z obrovských majetkov v Svätej zemi
a Európe.
V 13. storočí ešte na pápežov podnet vypravovali
križiacke vojská, ale situáciu nedokázali zmeniť.
V dôsledku neúspechu sa rytieri odvracali od zápasu,
pričom aj európskych panovníkov zamestnávali vojny.
Križiaci uzavreli spojenectvo s Mongolmi, ktorí zaplavili
Irán a Mezopotámiu, ale už ani to nepomohlo. Križiaci
sa nedokázali udržať proti islamským silám, čoskoro
padla aj posledná kresťanská pevnosť (Akkon, 1291).
DÔSLEDKY VÝPRAV Prepravu križiakov, ich zásobovanie, respektíve výkup získaného pokladu
organizovali talianske obchodné mestá, v prvom rade
Janov a Benátky, ktoré medzi sebou súperili.
Víťaziace Benátky využili križiakov pre svoje
hospodárske a mocenské záujmy. Napríklad
v Byzantskej ríši sa uplatňoval do 12. storočia
najmä vplyv Janovčanov, ale Benátky dosiahli, aby
cieľom štvrtej križiackej výpravy (1202-1204) bolo
obsadenie Konštantinopolu. Po obsadení mesta
získali križiaci bohatú korisť, pričom Benátčania
prevzali úlohu Byzancie v levantskom obchode.
Križiacky štát postavený na ruinách Byzancie (Latinské
cisárstvo) porazili Gréci pomocou Janovčanov (1261),
ale veľmocenské postavenie Byzancie bolo deﬁnitívne
otrasené.
Talianske mestá tak vytlačili z levantského
obchodu medzi Blízkym Východom a Európou
najprv arabských, potom aj byzantských obchod-
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níkov. Zisk z dovozu orientálneho luxusného tovaru
(koreniny, hodváb) obohacoval odvtedy talianske mestá.
Nie je náhoda, že v nasledujúcich storočiach sa stalo
severné Taliansko najbohatšou a najľudnatejšou
oblasťou Európy s mestským charakterom.
Počas križiackych výprav spoznali Európania
pohodlnejší a jemnejší východný životný štýl,
zdedený ešte zo staroveku. Bohaté vrstvy v západnej
Európe preberali tieto zvyky. Náročnejší život, vrátane

oblečenia, vybavenia domov či zábavy, znamenal pre
obchod a priemysel nové odbytisko. Hospodárstvo
povzbudzovali aj prevzaté plodiny a metódy,
napríklad pestovanie ryže či veterné mlyny.
V 11. storočí sa dostali prostredníctvom
rozvinutej arabskej vedy do Európy antické
tradície a indická kultúra (alchýmia, arabské číslice).
Výpravy v tomto zmysle prispeli po 12. storočí k rozvoju
európskej kultúry.

Archív
„Pretože, ó, Boží synovia, ste sľúbili Bohovi

VYHLÁSENIE PRVEJ ešte mužnejšie než zvyčajne, že zachováte
VÝPRAVY
medzi sebou mier i práva cirkvi, zdá sa, že
by ste mohli svoju silu získanú rozhrešením od Pána venovať ďalšej
záležitosti spojenej s Bohom. Je totiž potrebné, aby ste svojim
bratom na Východe, ktorí potrebujú toľkokrát žiadanú pomoc,
zaniesli súrne podporu. Zaplavili ich totiž Turci a Arabi. (...) Všetci,
ktorí sa tam vyberú a stratia svoj život či už na ceste po súši a mori,
alebo v bojoch proti pohanom, získajú rozhrešenie: vybavený takou
božskou mocou to povoľujem všetkým, čo sa chystajú na cestu. (...)
Tí, ktorí sa už nevedno koľkokrát pustili nedovoleným spôsobom do
boja proti veriacim, nech sa teraz pustia do boja s neveriacimi, lebo
tento boj je dôstojný a prinesie víťazstvo. Nech sú teraz rytiermi tí,
ktorí boli zbojníkmi. Proti barbarom právom bojujú teraz tí, ktorí
predtým zápasili s bratmi a príbuznými. Večnú odmenu získajú teraz
tí, ktorí boli za málo peňazí iba žoldniermi. Za dvojitú mzdu musia
pracovať tí, ktorí sa doteraz trápili na škodu svojho tela a ducha. Ba
čo viac, tí, ktorí sú tu smutní a chudobní, tam budú mať hojnosť
všetkého, ktorí sú tu nepriateľmi Boha, tam sa stanú jeho priateľmi.
Ktorí majú v úmysle ísť, nech svoju cestu neodkladajú, ale potom,
čo sa zima pominie a vybavili si svoje záležitosti, pozbierali náklady,
nech sa vydajú na cestu pod vedením Boha veselí.“ (Foucher de
Chartres: Gesta Francorum, 1209)
„Ty odvážny rytier (...) stojíš teraz pred vojnou, ktorá nie je
nebezpečná, v ktorej víťazstvo prináša slávu a smrť zisk. Si dobrý
obchodník (...) – ja ti sľubujem obchod, a za všetko, z čoho sa
pokorným srdcom vyspovedáš, zrazu dostaneš rozhrešenie. Tovar je
lacný (...) a keď človek za neho ochotne zaplatí, nesporne si zaslúži
dostať sa do Božej krajiny.“ (Z výzvy cisterciánskeho opáta Bernarda
z Clairvaux, polovica 12. storočia)
z vý

Vymenujte na základe prameňa dôvody
križiackej výpravy! Vyriešenie ktorých
problémov očakával od výpravy pápež Urban
II? Aké zisky sľuboval pápež tým, ktorí sa vydajú
do boja? [ Ú ]

Porovnajte pápežovu a Bernardovu
výzvu! V čom sa zhodujú a v čom sa líšia
(obsah, forma)? Vysvetlite príčiny rozdielov!
[Ú]
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Príčiny križiackych výprav

Analyzujte
obrázok!
Usporiadajte
činitele, ktoré viedli k výpravám podľa
toho, či ich umožňovali, alebo vyvolávali! [ P ]
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KRIŽIACKE VÝPRAVY

4
Križiacke výpravy

Určte na základe mapky
pojem križiackej výpravy!
Sledujte trasu výprav! Čo
určovalo tieto trasy? Vyznačte
na mape (pomocou 178. strany
učebnice z predchádzajúceho
roka) náboženské pomery (katolícke, pravoslávne, mohamedánske)! Čo pomáhalo kresťanom pri víťazstvách? Vykreslite
na základe mapy, prečo a
v akej miere mali z križiackych
výprav úžitok talianske mestá!
Analyzujte situáciu Byzancie
počas križiackych výprav! Kde
boli križiacke výpravy okrem
Svätej zeme? [ Ú ]

5

6

Ako sa stavia autor k opisovaným udalostiam? Čo
označuje za prirodzené a čo
za odsúdeniahodné? Uveďte
možné príčiny tohto rozdielneho
prístupu! [ Ú ]

Zistite, kto útočil a kto sa
bránil! Aký osud postihol
porazených? Porovnajte text
s opisom obsadenia Jeruzalema!
Porovnajte aj postoj autorov
dvoch prameňov! [ Ú ]
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„Vtedy niektorí Saracéni, Arabi a Etiópčania utiekli do Dávidovho hradu, iní
sa skryli v Božom a Šalamúnovom chráme. Prudko s nimi bojovali aj v halách
týchto kostolov. Nebolo miesta, kde by ich naši bojovníci neboli našli. Mnohí
ušli na vrch Šalamúnovho chrámu a odtiaľ padli, keď ich traﬁl smrteľný šíp.
V tomto chráme odťali hlavu takmer desaťtisícom ľuďom. Keby ste tam boli
bývali, po členky ste sa mohli boriť v krvi, ako ja. Prečo o tom toľko hovorím?
Nikto si nezachránil život a nedostali milosť ani ženy a deti (...)
Mohli ste tam vidieť zázračnú vec. Keď sa zbrojnoši a chudobnejší pešiaci
dozvedeli o prefíkanosti Saracénov, rozrezali brucho zabitých ľudí, aby z ich
čriev vyberali zlato, ktoré prehltli ešte ako živí. Preto sa stalo, že po niekoľkých
dňoch mŕtvoly nahromadili na veľkú kopu a spálili, aby mohli peniaze nájsť aj
v popole.
Tankred sa vrútil do Božieho chrámu, kde ukoristil mnoho strieborných
a zlatých vecí (pričom to bol bezbožný čin) a získal aj drahokamy. Neskôr to
napravil tým, že to všetko tomuto svätému miestu vrátil (...)
Po vraždení vtrhli do domov a zobrali všetko, čo tam našli, takým spôsobom,
že ten, kto vkročil do domu ako prvý, nech bol chudobný či bohatý, stal sa
majiteľom domu či paláca so všetkým, čo tam bolo. Túto dohodu dodržiavali.
Mnohí chudobní sa tak stali bohatými.“
(Foucher de Chartres o dobýjaní Jeruzalema)
„Začalo sa vraždenie a plienenie. Meče nešetrili nikoho. Emirovia dali rozkaz
na zatvorenie brán, aby nikto nemohol ujsť. Osemtisíc ľudí, nerátajúc ženy a
deti, ušlo do kaštieľa. Na ich prosbu im ponechali holý život. V kaštieli sultán
dal priniesť povrazy. Zaznamenali meno a opis každého zajatca. Rozdelili si ich
medzi sebou emir a sultán. Na druhý deň sultán prikázal, aby korisť oddelili.
Zlaté a strieborné šperky vytvárali kopu. Zo striebra vyrobené peniaze nebolo
možné ohodnotiť, preto ich rozdelili v nádobách. Mladých mužov si podelili
víťazi. Nenašiel sa sluha, ktorý by nebol získal otroka. Chlapcov predávali za
dvanásť dirhamov, dievčatá za päť.“
(Egyptský dejepisec zo 14. storočia Tagi al-Din Makrisi o obsadení Antiochie roku
1268)
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7

Obliehanie Antiochie

Opíšte a porovnajte výzbroj križiakov a moslimských vojakov! Čo
zabezpečilo výhodu pre križiakov? [ Ú ]

„Každý brat rytier konventu musí mať tri
kone a jedného sprievodcu. Povolenie
štvrtého koňa a druhého sprievodcu závisí od Veľmajstra. Pre
každého koňa musia prideliť rovnaké množstvo ovsa. Zbrane a
vybavenie rytierov pozostávajú z pancierovej košele, pancierových
nohavíc, helmy či ľahkej železnej čapice, z meča, štítu, kopije,
tureckého buzogáňa, kabáta, panciera na plece, pancierovej obuvi,
troch nožov, čiže jednej dýky, noža na krájanie chleba a malého
noža; okrem toho musí mať rytier prikrývku na koňa, dve košele a
spodky, dva páry pančúch a malý opasok nad košeľou. (...)
V prípade vojny, keď sa bratia zdržiavajú v ubytovni či v tábore
a zaznie signál alarmu, nesmú vypochodovať, kým nerozvinú
zástavu Rádu. Keď to urobia, čo najrýchlejšie sa musia za zástavou
zoradiť, bez povolenia sa nemôžu ani vyzbrojiť, ani odzbrojiť. Keď
sú na stráži, alebo chránia zásielku, či patrolujú, alebo sa presúvajú
z jedného miesta na druhé, bez povolenia nemôžu dať dole z koňa
sedlo, ani koňa nakŕmiť. (...)
V prípade, keď kresťanská armáda utrpí porážku, pred čím nás boh
ochraňuj, žiadny brat nesmie opustiť bojisko, kým dvojfarebná
zástava /zástava rytierskeho rádu/ stojí (...)“ (Z regúl templárov)

KRIŽIACKE ŠTÁTY

8
Templári. Rád templárov dostal názov po kostole
Spasiteľa (1118), johaniti po jeruzalemskej
nemocnici Sv. Jána (1120), preto ich často nazývali
aj „špitálcami“. Okrem nich mal väčší význam
Nemecký rytiersky rád

Porovnajte obrázok s kresbou o obliehaní
Antiochie! Aké sú rozdiely a prečo? [ P ]

9
10

Zoraďte vybavenie templárov do tabuľky! Porovnajte opis
obliehania a opisy rytierov! Vysvetlite, prečo sa stali templári
elitnou jednotkou armád v Svätej zemi! [ Ú ]

Križiacke štáty

Zistite na mape, ktoré boli križiacke štáty! Akú mali rozlohu?
Aký vplyv malo ich umiestnenie na štruktúru a vnútorný život
týchto štátov? Akú úlohu zohrali v živote križiackych štátov talianske
obchodnícke mestá? [ Ú ]
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12
13

„V mestách pod nadvládou spomínaného kráľa
a všetkých jeho potomkov či barónov môžu mať
Benátčania kostol, celú ulicu, jedno námestie, kúpele a pekáreň, ktoré môžu
vlastniť na večné časy a oslobodení od daní takisto, ako kráľovský majetok. (...)
Benátčania okrem toho nie sú povinní zaplatiť žiadne, inak zvyčajné poplatky,
ani keď prídu, zdržiavajú sa tu, predávajú, kupujú, usadia sa, ani keď odchádzajú,
jedine v tom prípade, keď prichádzajú či odchádzajú na lodiach prepravujúcich
pútnikov, vtedy totiž sú povinní, na základe zvyklostí, zaplatiť tretinu kráľovi.
(...)
A keby mal Benátčan akúkoľvek spornú záležitosť s Benátčanom, musia to
vybaviť pred benátskym súdom, rovnako v prípade, keď niekto predkladá
sťažnosť na Benátčana. Ale ak Benátčan obviní cudzinca, záležitosť patrí pred
kráľovský súd.“ (Zo zmluvy medzi jeruzalemským kráľom a Benátčanmi, 1124)

VPLYV VÝPRAV

Zoraďte výhody, ktoré mali
podľa zmluvy Benátčania!
Na ktoré oblasti sa vzťahovali
tieto práva? Aké bolo postavenie
Benátčanov v Svätej zemi? [ Ú ]

14

Obrázok arabskej lekárne
z 13. storočia a ilustrovaná
strana z alchymistickej knihy

Prečo bola v arabskom
svete rozvinutá veda, a
tým aj alchýmia a lekárnictvo“?
Aký účinok vyvolalo v Európe
spoznanie tejto vedeckosti? [ E ]

Benátky v stredoveku

Opíšte mesto na základe
obrázku! [ Ú ]
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Talianske mestá
a križiacke výpravy

Ktoré mestá zbohatli vďaka
križiackym výpravám? Opíšte vzťahy medzi týmito mestami!
Čo je najtypickejšie pre politickú
mapu Talianska? Aké zmeny sa
odohrali v 14-15. storočí? [ Ú ]

Pripomeňte si hlavné motívy udalosti opisovanej v prameni (napr.
kto boli útočníci, koho napadli a prečo)! Podčiarknite v texte
časti, ktoré opisujú krutosti! Vysvetlite, prečo mohlo dôjsť k takémuto
krviprelievaniu! Zistite, čo znamená pogrom! Porovnajte vysvetlenie
s udalosťami opisovanými v prameni! [ P ]

Putovanie Židov v stredoveku

Určte územia, ktoré v stredoveku Židia najhustejšie obývali! Čo
bolo typické pre geograﬁcké rozmiestnenie Židov? Aké boli príčiny
putovania Židov? [ Ú ]
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Potom, čo sa Židia roztrúsili, žili
v menších spoločenstvách v kresťanských
a moslimských mestách. Zachovali si
svoju starobylú vieru, preto sa izolovali a
zachovali sa aj ako národ. V oboch svetoch
ich trpeli, ale pre ich vieru zavádzali proti
nim obmedzenia (zakázané povolania,
obmedzenie majetku, určenie bydliska
a pod.). Od svojho okolia sa líšili Židia
predovšetkým svojím náboženstvom,
z ktorého vyplývali rôzne predpisy
(stravovanie, sobáš, oblečenie atď.).
Jazykovo a sčasti aj vo zvykoch – okrem
náboženských zákazov a pravidiel
ich spoločenstva – sa prispôsobovali
svojmu prostrediu. V katolíckej Európe
bola pre kresťanov zakázaná výmena
peňazí, preto sa toto zamestnanie stalo
typické pre Židov. Výmena peňazí a
obchodovanie prinášalo zisk, preto
mnohí Židia zbohatli. Vyvolávalo to závisť
u mestského obyvateľstva. Antipatiu
voči Židom živila aj ich izolovanosť a pre
kresťanov nezvyčajné náboženské zvyky.
Zavádzali proti nim rôzne obmedzenia.
Križiacke výpravy priniesli v katolíckej
Európe výrazné zmeny v živote Židov.
Do Svätej zeme sa vydali aj jednoduchí
ľudia, ale pre nedostatok peňazí sa
nedostali ďaleko. Skupiny týchto ľudí
obrátili svoj fanatizmus a túžbu po
koristi proti Židom pri Rýne. V západnej a
strednej Európe sa neskôr z času na čas,
najmä keď sa postavenie más zhoršovalo,
zosilňovalo sa prenasledovanie Židov.

HĽADISKÁ

„Židia bývajúci v meste /Mainz/, keď sa dozvedeli, že ich bratov
povraždili a vedeli, že pred takým davom ujsť nemôžu, hľadajúc
ochranu obrátili sa na biskupa Routharda, ktorému zverili obrovské
množstvo pokladov. Dôverovali mu, pretože bol biskupom mesta.
Biskup starostlivo uložil nesmierne veľké množstvo peňazí od Židov
do bezpečia (...) No Emicho a jeho ľudia (...) prepadli na úsvite Židov
šípmi a kopijami. Rozbili zámky a brány a takmer sedemsto Židov
zabili. Darmo sa tí pokúšali postaviť na odpor toľkým tisícom ľudí.
Rovnako pozabíjali ženy a nehľadiac na vek či pohlavie aj deti.“
(Z jeruzalemskej kroniky Albericha z Aachenu)

15
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3. Vznik miest
HOSPODÁRSKY ROZVOJ Rozvoj poľnohospodárstva v ranom stredoveku (nové náradie, dvoja trojpoľný systém) sa rozšíril na prelome tisícročí
na čoraz väčšie oblasti Európy. Tomuto vývoju
pomáhal aj fakt, že podnebie sa otepľovalo, vďaka
čomu boli podmienky pre poľnohospodárstvo
lepšie aj v severnejších oblastiach. V dôsledku rastúcich výnosov rástla aj populácia (v 11. storočí
38 miliónov, na konci 13. storočia už 75 miliónov
obyvateľov). V šírení nových metód zohrali dôležitú
úlohu tí osadníci (hospes – hostia), ktorí sa
odsťahovali z rozvinutých a preľudnených oblastí
a preniesli nové výrobné postupy vyššej úrovne aj do
menej obývaných častí.
V poľnohospodárstve sa nahromadili prebytky,
a tak sa v hospodárskom živote stali opäť určujúcimi
výroba tovaru a peňažné hospodárstvo. Tento
vývoj podnietil priemysel, ktorý v 11.-12. storočí
prešiel skutočnou „technickou revolúciou“. Rozšíril
sa vodný mlyn. Vodnú energiu však nevyužívali iba na
mletie obilia. Krúživý pohyb kolesa mlyna premenili
na rovný pohyb (pomocou vačkového hriadeľa),
čo využili v remeselníckych dielňach: poháňali tak
kladivá, píly a mechy.
VZNIK MIEST Staroveké mestá boli počas sťahovania
národov zväčša zničené. Okolo kráľovských či
cirkevných centier sa síce usadilo mnoho ľudí, ale
tieto osady nemali žiadnu samostatnosť. Vo feudálnom
spoločenstve, kde boli určujúce lénne vzťahy, patril
človek buď k poddaným, alebo k šľachte.
Diaľkový obchod fungoval aj v ranom stredoveku,
preto zakladali spoločenstvá najprv diaľkoví
obchodníci, aby ochránili seba a svoj tovar. K týmto,
do istej miery samostatným osadám, sa pripojili
remeselníci, ktorých počet rástol vďaka rozvoju
tovarovej výroby. Pod vedením obchodníkov
vytvorili nové, organizovanejšie spoločenstvá,
komúny. Komúny si vybojovali proti statkárom svoju
samostatnosť, mestskú samosprávu.
MESTSKÁ SAMOSPRÁVA Vybojovanie mestskej
samosprávy znamenalo v podstate získanie takých
výsad, ktoré pomohli mestskému obyvateľstvu
v tom, aby bolo nezávislé od feudálnych vzťahov
medzi poddaným a zemepánom. Mesto sa izolovalo
od svojho okolia aj právne. Mestskí občania mohli
slobodne voliť sudcov, čiže mohli vytvoriť vlastnú
justíciu. Zemepánovi a kráľovi platili dane v jednej
sume. Sami si volili kňaza. Väčšie mestá boli závislé
čoskoro iba od kráľa. Vďaka samospráve bol mestský
občan akousi prechodnou vrstvou vo feudálnej
spoločnosti: nebol ani šľachtic, ani poddaný.
Na čele mesta stál richtár alebo starosta, ktorého
volila mestská rada. Zo začiatku boli v mestskej rade
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iba predstavitelia najbohatšej vrstvy obchodníkov
(patrícijovia). Remeselníci, ktorých bolo viac, ako
obchodníkov, si vybojovali účasť na spravovaní mesta
v 13. storočí.
Väčšinu obyvateľov mesta tvorili chudobní (plebs),
ktorých z mestskej politiky vylúčili. Žili z príležitostnej
práce, ich rady rozširovali poddaní, ktorí prichádzali
do mesta v hojnom počte v nádeji na lepší život.
CECHY Remeselníci vytvárali podľa svojej odbornosti
(tkáči, pekári, krajčíri a pod.) záujmové organizácie
– cechy. Plnoprávnymi členmi cechov boli majstri
so samostatnou dielňou. Získanie postavenia majstra
bolo výsledkom dlhého procesu. Človek musel
najprv pracovať ako učeň pri majstrovi, neskôr ako
tovariš (paholok) v majstrovej dielni. Keď sa tovariš
naučil fortiele daného odboru, musel získať počas
dlhej vandrovky aj znalosti od cudzích majstrov.
Majstrovský titul bol podmienený vyrobením
tzv. majstrovského kusu, čo si vyžadovalo vysokú
pripravenosť. (Miestami sťažovali cestu vedúcu
k majstrovskému titulu aj náklady na povinnú
hostinu.) Tento zložitý systém zabránil tomu, aby sa
v prehnanej miere zvyšoval počet remeselníkov, ale
zabezpečoval aj udržanie odbornej úrovne.
Väčšinu výrobkov cechov kupovalo obyvateľstvo
mesta a bezprostredného okolia. Množstvo vyrobeného tovaru museli obmedzovať, aby mohol vyžiť
každý majster. Súťaženie v rámci cechu sa snažili
vylúčiť, preto podrobne upravovali pracovný čas,
pracovný proces (použitý materiál, náradie, počet
zamestnancov) a ceny. Zaviedli aj prísne predpisy
na dodržiavanie kvality. Remeselníkov mimo
cechu, tzv. fušerov prenasledovali. Rozširovanie
trhu sledovali cechy tým spôsobom, že z materského
cechu sa oddelili špecializované odvetvia (napr. od
kováčskeho remesla výroba ihiel).
Cechy hrali v živote mesta dôležitú úlohu.
Strážili jednotlivé úseky mestských hradieb, udržiavali
poriadok, počas sviatkov spoločne manifestovali,
podporovali mestskú cirkev a pod. Plnili aj sociálne
úlohy, napr. sa postarali o rodinu zosnulého člena
cechu.
ŽIVOT V MESTE Mestá obklopovali obrannými
múrmi. (Aj postavenie mestských hradieb bolo výsadou cechov.) Na malom priestore ohraničenom
múrmi stavali poschodové domy, medzi ktorými sa
tiahli úzke uličky. V tomto období ešte nepoznali
kanalizáciu, špinu po ľuďoch a zvieratách odpratával
najčastejšie dážď. Obyvateľstvo natlačené medzi
mestskými múrmi preto často trpelo rôznymi epidémiami.
Od 11. storočia rýchle rástol počet miest v západnej Európe a v Itálii. V 13. storočí sa objavili
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