
Klasa II LOD, semestr IV

PRACA KONTROLNA Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA NR 1

Fragment współczesnej monografii Arabowie w historii autorstwa Bernarda Lewisa:

Krzyżowcy przenieśli cząstkę Europy Zachodniej do centrum arabskiego Wschodu. Ale te kontakty, owocne
dla  Zachodu, który tak wiele się nauczył od Arabów, dla nich samych miał niewielkie znaczenie. Dla nich
te stosunki  były i  pozostały powierzchowne,  wpływały minimalnie  na arabskie  życie  i  na arabską  kulturę.
Literatura  geograficzna  i  historyczna  średniowiecznych  Arabów  odzwierciedla  ich  całkowity  brak
zainteresowania Europą Zachodnią. Traktowali ją jak barbarzyńską krainę ciemności, której świetlisty kształt
islamu wcale nie musiał się bać i od której jeszcze mniej mógł sie nauczyć. "Ludy północy" – powiada geograf
z X wieku Al-Masudi – to te, dla których słońce dalekie jest od zenitu [...]. W tych rejonach przeważa zimno
i wilgoć, śnieg i lód przychodzą jedno po drugich. Brak im humoru i ciepła, ich ciała są wielkie, usposobienie
grubiańskie,  obyczaje  surowe,  umiejętność  rozumienia  niewielka,  a  języki  ciężkie  [...].  Ich  wierzeniom
religijnym brak stałości [...]. Ci z nich, którzy żyją najdalej na północ, są najgłupsi, najbardziej grubiańscy
 i brutalni.

Fragment  współczesnej  monografii  historycznej  Pierwsza  krucjata.  Nowe  spojrzenie  autorstwa  Thomasa
Asbridge'a.

Wpływ  pierwszej  krucjaty  na  stosunki  między  zachodnim chrześcijaństwem a  islamem okazał  się  bardzo
zdradliwy i destrukcyjny. W Clermont Urban (II) próbował zmobilizować zachodnie rycerstwo, przedstawiając
w  dużej  mierze  wypaczony  obraz  islamskiego  świata.  Kazano  łacinnikom  wierzyć,  że  muzułmanie  są
nieokrzesanymi  i  sadystycznymi  podludźmi  –  ich  naturalnymi  wrogami.  Podczas  prowadzonej  później
kampanii Frankowie (czyli ludzie z zachodu Europy, łacińscy chrześcijanie) toczyli zaciętą walkę z islamem,
dopuszczając się niewypowiedzianych potworności, jak po zdobyciu Antiochii czy Jerozolimy. Nawet według
średniowiecznych  standardów było  to  skrajne  bestialstwo [...].  Po  prawdzie  papieska  opinia  o  nieludzkim
islamie nie zagościła na stałe w umysłach krzyżowców. Wykazali się oni bardziej elastycznym niż Urban II
podejściem do muzułmanów [...]. 

W latach 1095-1099 wojska łacińskiego zachodu i islamskiego Wschodu stanęły do walki. Wydaje się jednak,
że żadna ze stron nie upatrywała w swych przeciwnikach "obcego" gatunku ludzi, do którego żywiły wrodzoną
nienawiść. Zdobycie przez Krzyżowców Jerozolimy nie przyczyniło się szczególnie do harmonii  pomiędzy
religiami, jednak w ciągu dziesięciu lat łacińskie państwa na Wschodzie z wolna wpisywały się w polityczną
strukturę Bliskiego Wschodu [...]. Kwitł handel, a obok konfliktów pojawiła się dyplomacja. W 1108 rokju oraz
w roku 1115 łacinnicy walczyli ramię w ramię ze swymi muzułmańskimi sojusznikami przeciw muzułmańskim
państwom. 

Pytania do tekstów:

1.  Na podstawie  tekstu  nr  1  wyjaśnij,  jaki  był  wpływ kultury  europejskiej  na  Arabów w okresie  wypraw
krzyżowych. (0-4 pkt)

2. Przedstaw, jaki obraz Europejsczyków ukazał arabski geograf z X wieku. (0-3 pkt) Wyjaśnij, czym mogła
być spowodowana taka ocena. (0-2 pkt)

3. Przedstaw, w jaki sposób papież Urban II charakteryzował wyznawców islamu. (0-2 pkt) Wyjaśnij, w jakim
celu to zrobił (0-2 pkt)

4.  Na podstawie  tekstów nr  1  i  nr  2  przedstaw stosunek  krzyżowców do wyznawców islamu w różnych
okresach wypraw krzyżowych. (0-2 pkt)

5. Na podstawie tekstów nr 1 i nr 2 przedstaw obraz ludzi Zachodu, który ukształtował się świecie islamu
w wyniku krucjat (0-2 pkt). Oceń, czy obraz był uzasadniony postępowaniem łacinników. (0-2 pkt)


