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Papež Urban II.
+ clunyjská reforma, boj o investituru, první křížová výprava

V polovině 11. století má už Evropa dobu univerzalistického karolinského vzepětí své kultury a myšlenkového potenciálu za sebou. Téměř ze všech území na jih od Středozemí ji ohrožují expanzivní muslimské národy - Arabové a Turci, z moří a velkých řek stále hrozí nebezpečí loupežných a posléze i dobyvačných nájezdů skandinávských Normanů a uvnitř je společnost nadále zmítána rozbroji feudálních aristokratů všech vrstev, přičemž tyto a mnohé další aspekty se projevují i celkovým úpadkem kulturní a mravní úrovně obyvatel, a na prvním místě těch, do jejichž kompetence otázky vzdělání nebo morálky spadají - kléru a jím tvořené profesionální církve, pod mocenským vlivem světských hodnostářů upadající do hluboké a zhoubné sekularizace.
Clunyjská reforma  Počet hlasů, volajících  po změně tohoto stavu cestou reformy, s 10. a 11. stoletím narůstá. Reformní hnutí, jež si za své konkrétními cíle vytyčí potírání svatokupectví neboli simonie (úplatnost v udělování církevních úřadů a svátostí), nikolaismu (klerická manželství a konkubináty, porušující příkaz celibátu) nebo investitury (udělování církevních funkcí) laikům a později - jak se ukáže - i z rukou laiků, nakonec vyjde z jihofrancouzského kláštera Cluny (zal. 909) a od něj odvozené sítě reformních benediktinských klášterů, ze kterých se teprve hnutí přenese do celé církve. 
Papežství a reforma  S nástupem reformních snah se také opět do popředí zájmu dostává instituce římského biskupa či patriarchy, v církvi už tradičně čelní postavy, považované za vzor a normu, podle níž se lze s dobrým svědomím zařídit či na kterou je možno se obrátit, pokud se v církevní teorii i praxi vyskytnou věroučné nebo organizační nejasnosti. Schatz, Klaus: Dějiny papežského primátu. CPSDK, Brno 2001, s. 84. Papežové té doby jsou ovšem negativy, jež se reforma pokouší odstranit, postiženi měrou nemenší než jiný klérus a jejich úřad se počátkem čtyřicátých let 11. stol. již delší dobu prakticky nachází v soukromých rukou dvou římských šlechtických rodin, Tusculů a Crescentiů. 
"Italský" směr  Zprvu se reformní vůdcové pokoušejí svých cílů v duchu tzv. italského reformního směru dosáhnout s pomocí panovníků, zejména císařů jakožto Bohem ustanovených ochránců církve a dohlížitelů na její osudy, a kladou důraz především na osobní kvality kleriků (Petr Damiani), třebaže reforma takto je na osobě panovníka závislá. Takové tendence se projevují už za Otonů (Řehoř V., Silvestr II. a jeho spolupráce s Otou III. - oba však zemřeli dříve, než mohli své plány realizovat). I po pádu otonského systému, když se znovu rozhořel tusculsko-crescentijský boj o papežský stolec, císařové vícekrát do těchto zápasů zasáhli a také z nich vzešlí papežové nepatřili vždy k nejhorším, někteří šířící se reformní hnutí i aktivně podporovali (Benedikt VIII., Jan XIX.). Vláda reformního směru byla však v Římě nestálá a krátkodobá, vliv papežů pak příliš mocensky i územně omezený. Badalová, Helena: Pokus o rozbor vztahů mezi německým císařstvím a římským papežstvím v době tzv. sporu o investituru (1056-1122). FF MU, Brno 1991 (diplomová práce), s. 26; Bagin, Anton: Cirkevné dejiny. Stredovek. Cirkevé nakladateĺstvo, Trnava 1981, s. 83-84.
V duchu italského směru mínil působit - jsa více pod vlivem italských kazatelů než mnichů clunyjské sítě Badalová 1991, s. 13. - i reformám nakloněný Saalský císař Jindřich III. (1039-1056). Když se rozšířila informace o peněžním odstupném, za nějž r. 1046 získal stolec papež Řehoř VI., ukázaly se reformní myšlenky už tak zakořeněnými, že byl za tuto simonii všeobecným míněním odsouzen a Jindřich se po vzoru svých velkých císařských předchůdců rozhodl  vymanit papežský úřad z rukou římské šlechty cestou podřízení úřadu císařskému. Na jeho osobní zásah v Itálii Řehoř, jinak velice uznávaná osobnost Otázka míry Řehořova provinění simonií a stupně jeho odsouzení zůstává dle literatury nadále otevřená. Viz Badalová 1991, s. 10-11, 13; p. Alberti [Dokoupil, Antonín]: Papežové I,2. Nový národ, Přerov 1932, s. 252.
, odstoupil nebo byl spolu s dalšími dvěma vzdoropapeži sesazen a Jindřich designoval Klementa III., který jej na vánoce 1046 korunoval na císaře a na synodě v Římě jako první papež vydal nařízení proti simonii. Nastalo období tzv. reformních papežů. 
V prvé fázi se jak vidíme vyznačovalo plnou podřízenosti papežství císaři, jejímž hlavním důsledkem se ovšem nakonec ukázalo vymanění a povznesení papežů z místního či regionálního římského prostředí. Badalová 1991, s. 13. Třetím reformním papežem se navíc stal r. 1048 Lev IX. a s ním do Říma přichází z lotrinského klášterního prostředí nové, tzv. lotrinské směřování reformního hnutí. To si již uvědomuje nutnost usilovat o reformní změny z vlastní iniciativy církve - nezávisle na moci panovníků, jejichž politické zájmy se vždy nemusí slučovat se zájmy reformy - a tedy důrazně potírající simonii a laickou investituru, proti níž prosazuje mínění kléru a kanonickou volbu (Lev IX., Humbert z Moyenmoutier). Bagin 1981, s. 84; Judák, Viliam: Učebné texty z cirkevných dejín. KU, Bratislava 1995, s. 96. Tyto ideje se ovšem zpočátku několikrát ukážou nereálnými, neboť samotné papežství není ještě úplně schopno odolávat odstředivým světským a protireformním silám včetně stále vlivné římské aristokracie. Dějiny Německa. LN, Praha 1995, s. 36.   
"Lotrinský" směr  Lev IX. přijal pontifikát pod podmínkou, že bude v Římě za biskupa řádně zvolen, čímž nejlépe demonstroval, že světskou moc císaře nepovažuje za kompetentní dosazovat církevní hodnostáře. Aby pak zajistil reformnímu hnutí dostatečnou "pozemskou" základnu, povolal do Říma mnoho významných reformátorů - Humfreda, jmenovaného záhy biskupem v Silva Candida, toskánce Hildebranda ze Soany, později i Humberta z Moyenmoutier nebo Fridricha Lotrinského. Tím dal v Římě vzniknout silné a agilní proreformní skupině, oproštěné od vazeb na lokální prostředí a tedy plně schopné celocírkevního nadhledu - ačkoliv i uvnitř této skupiny přirozeně existovaly časté názorové neshody. Lev se v Římě neusadil trvale a - částečně po vzoru císařů - ve třech cestách po Itálii, Německu a Francii na synodách prosazoval a rozvíjel reformní program, jakož se i pokoušel řešit krize politické. Od počátku ale byl nucen zaobírat se Normany, kteří po svém vylodění v oblasti Avresy r. 1016 nebezpečně začali rozšiřovat své panství nad jižní Itálií a ohrožovat i sám papežský stát.  Lvovo jednání o pomoc s Jindřichem III. i s Byzancí - kde se důrazně proti jakékoliv spolupráci stavěl patriarcha Michal Kerularios - bylo neúspěšné a když r. 1053 Lev vytáhl v čele vojska sám, byly jeho oddíly v červnu u Civitate rozprášeny a papež sám zajat, krátce po propuštění v dubnu 1054 pak na následky věznění umírá. Bojem s Normany se tak bude zabývat i většina jeho bezprostředních nástupců.
Radikální Humbert z Moyenmoutier se ovšem v té době jako papežský legát už sedm měsíců nachází v Konstantinopoli a za několik týdnů, 16. 6. a v následujících dnech, provede s patriarchou Michalem Kerulariem vzájemnou exkomunikaci, která se nakonec ukáže být definitivním rozkolem katolické a ortodoxní církve. Vedle nekompromisnosti radikálních reformátorů je to i projevem osobní sebejistoty Humberta, který takto jednal na místě papeže v době, kdy stolec byl neobsazen. Judák 1995, s. 102.
Císařská designace Viktora III., ostatně Jindřichova osobního kancléře, je už kruhy kolem Humfreda v Římě přijata přes opětovné dodatečné zvolení velmi zdrženlivě, Badalová 1991, s. 25. jeho aktivita v pořádání synodů a vydávání reformních nařízení je ovšem nemalá. Když r. 1057 v Německu krátce po nastolení regentské vlády za Jindřicha IV., syna právě zesnulého císaře, sám zemře, hrozí v Římě nové vystoupení tusculské strany a Hildebrand proto prosadí urychlené zvolení nového pontifika, Frdiricha Lotrinského, který přijme jméno Štěpán X. Bagin, 1981, s. 85. V kurii se tím lotrinský reformní směr ukazuje jako plně prosazený, neboť při Štěpánově volbě reformní římská církev prvně jedná bez čekání na vůli nebo zásahy císařského dvora. Hildebrand pouze zajišťuje dodatečný souhlas regentky, císařovny-vdovy Anežky. 
Štěpán je prvním mnichem clunyjského hnutí na papežském stolci. S ním také na scénu vstupuje rodina jeho bratra, lotrinského vévody Gotfrieda II. s manželkou Beatrix, vdovou po Bonifáci II., markraběti Toskánska, a po něm také vládkyní tohoto nikoliv bezvýznamného politického celku v sousedství papežského státu. V ní a v její dceři, markraběnce Matyldě, která nastoupí samostatnou vládu r. 1076, reformní papežství nalezne jedny z nejvěrnějších a nejvýznamnějších spojenců v boji s mocí mnohých italských velmožů a nakonec i císařů.
Za Štěpánova pontifikátu Humbert ze Silva Candida sepisuje své Adversus simoniacos libri tres, ve kterých poprvé jasně definuje požadavek vyvrácení laické investitury. Badalová 1991, s. 33. 
Po Štěpánově smrti r.1058 Římané přes složené přísahy vyhlásí pod taktovkou Tusculů a Crescentiů protipapeže, stoupenci reformy proto Řím opouštějí a uchylují se pod ochranu Beatrix Toskánské, kde nejprve čekají na návrat Hildebranda, v té době legáta v Německu. Poté je zvolen Humbertův žák Mikuláš II. a jeho volba dodatečně potvrzena z Říše. Mikuláš, aby zabránil dalším nepřípustným událostem při rozhodování o budoucích papežích, krátce poté r. 1059 vydává dekret o papežské volbě, ve kterém hlavními voliteli určuje sbor kardinálů v čele s kardinály-biskupy, kdežto zbývajícímu římskému kléru a lidu přisuzuje jen schvalovací, císaři pak už pouze čestnou - a také výlučně osobní - potvrzovací funkci. Pravidlo, že pokud okolnosti nevyžadují výjimku, má papežem být Říman a zvolený v Římě, se ukáže jako nesplnitelné, dekret také mnoho neříká o samotné volbě, což se stane prameništěm dalších rozporů až do konečného volebního řádu z r. 1179, kdy také bude konkláve kardinálů stanoveno výhradním volitelským sborem. Bagin 1981, s. 86.
Mikuláš očekával, že dekret se v říši setká s nesouhlasem, proto začal vyhledávat spojence. Ještě téhož roku Hildebrand dojednává a v Melfi uzavírá konkordát s Normany, jejichž vévodům jsou obsazená území udělena v léno (včetně Sicílie, tehdy ještě arabské) a z hlavních nepřátel kurie se stávají její hlavní spojenci. Mráček, Pavel Karel: Příručka církevních dějin. Krystal OP, [Praha] 1995, s. 40.
Dle Mikulášova dekretu provedenou volbu jeho následníka, Alexandra II., r. 1061 říšská regentská vláda skutečně neuzná a vyhlásí protikandidáta, na jehož stažení přistoupí teprve po zásahu části reformních říšských biskupů. Badalová 1991, s. 34; Gelmi, Josef: Papežové.  MF, Praha 1994, s. 100; Maxwell-Stuart, P. G.: Papežové. Život a vláda od sv. Petra k Janu Pavlu II. Svoboda, Praha 1998, s.  88.  Vedle obnovy dekretů proti simonii a nikolaismu se Alexandr zajímá také o války, vedené ve prospěch křesťanství - rozumějme kurie - a jejich vůdcům začíná udělovat tzv. Petrův praporec jako požehnání pro tažení. Takový praporec obdrží Vilém Dobyvatel i španělští reconquisadoři, v souvislosti s nimiž se také poprvé objevují indulgentia - odpustky, totiž prominutí veškerých pokání a trestů za vyzpovídané hříchy, jejichž odpuštění má být zaručeno jinými Bohu prospěšnými činy. Gelmi 1994, s. 100. 
R. 1070 nastupuje samostatnou vládu císař Jindřich IV. Jeho církevněpolitická linie se s papežovou naprosto neshoduje a kvůli sporu o dosazení arcibiskupa v Milaně se oba muži dostávají do konfliktu. Do Alexandrovy smrti r. 1073 ale spor není vyřešen a přenáší se tak na jeho nástupce, jímž je už při Alexandrově pohřbu spontánně provolán Hildebrand ze Soany - Řehoř VII.
Gregoriánský směr - Řehoř VII.  S ním nastupuje třetí fáze reformního snažení, nazvaná příznačně gregoriánskou reformou. Úsilí o osvobození církve se v této době začíná setkávat s nesouhlasem panovníků - až nakonec bude uskutečňováno proti jejich vůli a vlastně v boji s nimi. Bagin 1981, s. 87. 
Řehoř zprvu vystupuje zcela v linii svých předchůdců proti simonii a nikolaismu a v tomto smyslu vydává nařízení na postní synodě r. 1074. Také spor o milanský stolec dokáže urovnat a Jindřich nakonec přijímá papežského kandidáta. Pro realizaci svých nařízení ovšem Řehoř začne cíleně vysílat velký počet papežských legátů, kteří sice ve většině zemí narážejí na houževnatý odpor, například nařízení celibátu se však přesto konečně začne výrazněji prosazovat.
O Řehořovi je třeba říci, že se první vážně začal zaobírat myšlenkou pomoci západních křesťanů Byzanci proti seldžuckým Turkům - protislužbou za odstranění schizmatu, které nepovažoval za nijak definitivní. Už kolem poloviny století některého papeže údajně navštívili vyslanci jeruzalemského patriarchy a Alexandr II. se také se pokoušel o kontakty s Řeky Maxwell 1998, s. 88., teprve Řehoř ale v tomto smyslu zahájil r. 1074 přípravy a vyhlásil i výzvu evropským vládcům, na niž se dostavil částečně příznivý ohlas zejména z románských zemí. Řehoř se výpravy mínil zúčastnit osobně a ochranou církve během své nepřítomnosti měl v úmyslu pověřit Jindřicha IV., který legáty s tímto poselstvím kladně přijal. Ačkoliv se ale Řehořova snaha nakonec ukázala neúspěšnou pro vzájemnou rivalitu zúčastněných evropských knížat, myšlenka zřejmě už nezapadla. Badalová 1991, s. 55; Bagin 1981, s. 88. 
Celoevropská akce takovéhoto rozsahu se stala nemožnou i z dalšího důvodu. V březnu Řehoř zveřejňuje nově sepsaný dokument, jak se ukáže zásadního významu - tzv. Dictatus papae, vlastně souhrn papežových práv vůči církvi a křesťanů. Rozborem jeho formální nebo obsahové stránky se zabývat nebudeme, podstatné je, že vedle jasných nařízení proti investituře z rukou laiků (přesněji ovšem proti faktu, že s udělením světské beneficie - léna - feudál často uděloval i duchovní moc a úřad, který dle církevního učení má pocházet od církve, nikoliv např. od císaře, a také se touto cestou do úřadů dostávaly morálně či názorově zcela nezpůsobilé osoby, dokonce laikové Bagin 1981, s. 88.) obsahuje právo papeže sesazovat císaře a očišťovat od přísahy, rozumějme lenní, dané nepříteli církve. Tyto myšlenky vyplývaly z momentální situace, kdy úplného provedení reformy bylo možno se nadít jedině zcela proti vůli císaře - a pro Jindřicha byly jakožto podrývající sám základ římskoněmecké říše zcela nepřijatelné. Schatz 2001, s. 93. 
Jindřích IV. se zprvu snaží nový dokument ignorovat, po nové investituře milanského arcibiskupa r. 1075 je mu ale Dictatus dopisem připomenut a císař je nucen reagovat. Proti Řehořovi, momentálně ve sporu s Římany, se cítí dostatečně silný, na sněmu ve Wormsu jej proto prohlašuje za sesazeného a zasílá mu potupný dopis - výraznou chybu ale udělal v tom, že sesazení provedl z Německa a své vyhlášení tak nemohl ihned prosadit. Řehoř může odpovědět exkomunikací, které využijí říšská knížata. Proti Jindřichovi povstává unie bavorských Welfů, švábského vévody Rudolfa z Rheinfelden a Sasů v čele s Otou z Nordheimu, která se velice ráda staví na stranu papeže. Jindřich je podmínečně zbaven vlády a Řehoř pozván na sněm do Augsburku. V Říši se tak naplno rozhořel zápas, označovaný jako boj o investituru. Badalová 1991, s. 61-62.
Sotva se Řehoř r. 1077 vydá na cestu, snad s představou, že Jindřich bude veřejně pokořen a poté klatby triumfálně zbaven, Badalová 1991, s. 66.   objeví se Jindřich v Itálii a v toskánském hradě Canossa se Řehořovi se slibem nápravy kajícně podrobí, takže Řehoř mu ke své nechuti musí ihned udělit odpuštění a klatbu z něj sejmout. Říšská knížata to přirozeně to považují za zradu a na sněmu ve Forchheimu zvolí Rudolfa z Rheinfelden protikrálem, čímž se rázem ocitají na druhé straně barikády.
Řehoř se musí vrátit do Říma a prozatím pasivně vyčkávat. A právě v té době, r. 1078, ke svému dvoru jako další personální posilu povolává clunyjského převora Oda z Lajery.

Urban II.

Před papežstvím  Odo pocházel ze šlechtické rodiny v Champagni a narodil se v Chatillonu patrně r. 1038. Studoval v remešské katedrální škole u Bruna z Kolína, poté se stal kanovníkem a také arcijáhnem remešské kapituly.
R. 1069 nebo 1070 vstupuje do kláštera v Cluny a stává se tak benediktinem. V klášteře také záhy získává úřad převora a seznamuje se s Hildebrandem ze Soany, v té době už rovněž clunyjským mnichem. Ten si jej jako Řehoř VII. v r. 1078 povolá do Říma a krátce poté jej i jmenuje kardinálem-biskupem v Ostii nedaleko Říma.
V l. 1084-85 působí jako papežský legát v Německu, kde se snaží vyjednávat za Řehořovy zájmy a kde je také uvězněn. Bridge, Antony: Křížové výpravy. Academia, Praha 1995, s. 27; LdM sl. 1281 Po jeho návratu už má Řehoř před sebou jen několik měsíců života.
Řehoř se totiž teprve r. 1080 díky Jindřichovu nedodržení slibů z Canossy může vyslovit pro Rudolfa a obnovit klatbu nad Jindřichem, děje se tak ale poněkud pozdě, neboť postavení opozice v Německu je zcela otřeseno a Rudolf ještě téhož roku poražen a zabit, kdežto Jindřich je v říši opět plně uznán, na synodě německých a sevroitalských biskupů v Brixenu opět nechává Řehoře sesadit a určuje papežem Klementa III, do té doby patriarchu v Ravenně. Poté r. 1081vytáhne do Itálie, zatlačí toskánské oddíly a v r. 1083 stane před Římem, který do začátku roku 1084 ovládne, nechá Klementa nastolit a sebe korunovat císařem. Řehoře, obleženého v Andělském hradě, vysvobodí až protiútok normanského vévody Roberta Guiscarda, před kterým Jindřich ustoupí, ale jehož vojska začnou Řím plenit a před hněvem jeho obyvatel musí s Normany odejít i sám Řehoř. Zemře v Salernu v květnu 1086. Badalová  1991, s. 77-78; Bagin 1981, s. 90.
V otřesené reformní straně se nikdo nemůže odhodlat k převzetí úřadu, teprve po třetím opakovaném zvolení se podaří v květnu 1086 přesvědčit vetchého Desidera Beneventského, kardinála opata v Monte Cassinu a před r. 1084 ještě straníka císařova, aby úřad přijal. Bagin 1981, s. 90. Ten přijímá jméno Viktor III. a pokouší se usadit v Římě, teprve na druhý pokus v květnu 1087 však může být s Normanskou pomocí slavnostně nastolen, než je nucen opět uprchnout do Monte Cassina. Tam ještě téhož roku umírá, víceméně vysílením. Klatbu nad Jindřichem neobnovil a snažil se o smířlivý postup, ale také znovu uvažoval o válečné výpravě proti Muslimům.
 Po dalším půlroce váhání, 12. 3. 1088, je v Terracinu konečně papežem zvolen Odo z Lajery.
Papežem  Kardinálové biskupové z Porta, Tuscula a Albana, píše kronikář Petr Diaconus, kteří byli direktory tohoto konkláve, povstali a vyšli na kazatelnu. Když nastalo ticho, všichni tři společně prohlásili, že je jejich přáním, aby byl Odo, biskup z Ostie, zvolen římským pontifikem. Když se podle zvyku ptali, zda je takové přání také přáním všech ostatních, každý volal "Ano!" s mimořádnou jednomyslností, řka, že si zaslouží být papežem světové Apoštolské stolice. Pak kardinál biskup z Albana prohlásil Oda papežem a řekl, že by si přál jmenovat se Urban. Pertr Diakon: Chronicon Casinense 4.2. Citát v Maxwell 1998, s. 91. Tak vstoupil do dějin papež Urban II.
Byl opět přísným zastáncem reformy, vykazoval ale větší politickou obratnost a méně nekompromisnosti než Řehoř. Jeho volbou se gregoriáni pokusili překonat krizi posledních let, ve které se reformní papežství Řehořovou politikou ocitlo, volba jeho jména pak, jako i u dalších papežů tohoto období, byla vyjádřením snahy o navázání na ideje prvotní církve.
Urban zprvu mínil dosáhnout svého prosazení proti Klementovi jednáním s Jindřichem IV., ovšem bez úspěchu. Maxwell 1998, s. 91. Do Říma tedy poprvé přichází na podzim roku 1088 díky oddílům, které mu poskytl normanský vévoda Roger I. Většina města je v rukou přívrženců Klementa III., Urbanovi se ale podaří obsadit jeden z ostrovů na Tibeře, kde se jeho sídlem stává palác rodiny Pierleoni. R.1089 proto svolává Klement do baziliky sv. Petra synod "svých" kardinálů, na kterém nechává Urbana uvrhnout do klatby. Fischer-Wollpert, Rudolf: Malý teologický slovník. Přehled papežů. Academia, Praha 1995, s.  222.
V září 1089 Urban v Melfi pořádá svou první synodu, poté světí biskupa v Bari, kde také nechává slavnostně v novém chrámu téhož zasvěcení uložit ostatky sv. Mikuláše, které v r. 1087 přivezli Baršijtí obchodníci z Malé Asie. Že už tehdy v souladu se snahami Řehoře i Alexandra uvažuje o možnostech styků s Východem, dosvědčuje téhož roku vyslané poselstvo k ruskému metropolitovi Efremovi, které navíc snad prošlo i Konstatninopolí. OSN XXVI, s.  218.
Vánoce r. 1089 už slaví Urban opět v Římě, poté co nedlouho předtím zprostředkoval sňatek Matyldy Toskánské se synem již zmíněného, výrazně protisaalsky orientovaného bavorského vévody Welfa - rovněž Welfem, v rodě nesoucím číslovku V. -  a získal tak jeho mocný italsko-německý rod na svou stranu. Bagin 1981, s. 91; Evropa králů a císařů. Ivo Železný, Praha 1997, s. 280. Teprve r. 1090 se ale Urbanovi daří ovládnout větší část města a být konečně intronizován.
Téhož roku Urban povolává do Říma svého remešského učitele Bruna z Kolína, který v r. 1076, znechucen stavem církve a praktikami jejích hodnostářů, opustil remešskou kapitulu a se skupinou kleriků odešel na samotu Chartreuse nedaleko Grenoblu, kde založil první z mnišských osad - kartouz - nového, extrémně asketického řeholního řádu kartuziánů. K aktivní spolupráci se Bruna, žijícího nadále v úplném odloučení v zapadlém koutě pierleonského paláce, ovšem přesvědčit nepodaří a následujícího roku tento poustevník raději odejde do jižní Itálie, kde v La Torre zakládá druhou kartouzu a v ní také r. 1101 zemře. Bagin 1981, s. 127. 
V Německu zatím v 70. a 80. letech získává clunyjské reformní hnutí stále silnější podporu, k dosud osamělému opatství Gorze přibývá neméně významné Hirsau (arciopat Vilém, †1091)  a aktivita obou těchto okruhů si začíná získávat obecné mínění.
Na druhou stranu ale Jindřich IV. po porážce saského povstání Oty z Nordheimu posiluje své pozice a zatímco r. 1085 může být v Říši vyhlášen Boží mír, o kterém bude řeč i níže, je r. 1090 poražena poslední saská opozice a císař se cítí dost silný, aby mohl skoncovat s proticísařskou reformní stranou v Itálii. Zahajuje tedy své druhé italské tažení. Badalová 1991, s. 82.   Urban se v bojových akcích mohl spolehnout na Matyldu a její svazek s Welfem, jakož i na Normany, kteří mu zajišťovali bezpečné útočiště v jižní Itálii. Jindřich ovšem ve střední Itálii dosáhl relativního vítězství a Urban musel opět opustit Řím, do kterého se vrátil Klement III. 
V Beneventu v březnu 1091 Urban ihned obnovuje klatbu nad Klementem. Jindřich je pak r. 1092 u Canossy poražen, načež proti němu povstanou lombardská města a v jejich čelo se r. 1093 postaví Jindřichův syn a spolukrál Konrád, který s Matyldou a následně s Urbanem uzavře proti svému otci spojenectví. Jindřich se tak ocitá v naprosté izolaci a stahuje se do Verony a Benátek, k Urbanovi prchá i Jindřichova manželka Eupraxie-Adléta Kijevská. Badalová 1991, s. 83.
Díky tomu Urban v listopadu 1093 znovu proniká do Říma a Klementa s většinou jeho oddílů - nakonec i cestou uplácení Maxwell 1998, s. 91. - vyžene,  Klement se stáhne do Ravenny a v jeho moci zůstává pouze Andělský hrad. Urban se ve městě konečně usazuje jako právoplatný papež, Římané ovšem Francouze podle všeho nepřijali nijak nadšeně. Kowalski, Jan Wierusz: Encyklopedie papežství. Academia, Praha 1994, s. 82. 
Již následujícího roku se Urban po vzoru Lva IX. vydává na kazatelskou cestu a v březnu 1095 jej zastihujeme na velké synodě v Piacenze, kde je obnoveno vyhlášení boje proti Jindřichovi IV. i zákaz laické investitury, nikolaismu a simonie, a také klatba nad Klementem III., jehož svěcení jsou prohlášena za neplatná. V zájmu své politiky zde Urban také nechává císařovnu Eupraxii pronést několik ostudných detailů z Jindřichova intimního života, čímž jej veřejně zostudí. Hroch, Miroslav - Hrochová, Věra: Křižáci v Levantě. MF, Praha 1975, s. 13. 
Křížová výprava  Synoda se ale do dějin nejvíce zapíše něčím jiným. Již r. 1090 k Urbanovi dorazili poslové byzantského císaře Alexia I. Komnena, vynikajícího a schopného politika a diplomata, s návrhy na zlepšení vztahů obou křesťanských větví, možná i na úplné odstranění schizmatu. Následující rozhovory musely být vedeny s maximální opatrností, neboť  především věroučné rozpory byly hluboce zakořeněné a ani jedna ze stran neměla zájem vyvolávat nové konflikty. Situace Byzance byla totiž po bitvě se Seldžuky u Mantzikertu r. 1071, kdy říše ztratila prakticky veškerá maloasijská území a hranice tureckých států se ocitly ne více než 50 km od Konstantinopole, stejně špatná jako situace Urbana - se silným vzdoropapežem tehdy ještě v samotném Římě a nemalou částí západního křesťanstva vůbec neuznávaného. Teď se ale objevily rozbroje mezi tureckými vůdci a kmeny, což pro říši znamenalo šanci na zvrat a znovuzískání ztracené maloasijské hospodářské základny. Samotná Byzanc ovšem potřebnými silami nedisponovala, proto poslové záhy převedli jednání s Urbanem na možnosti vojenské pomoci Západu.
Druhé Alexiovo poselstvo je tak už přítomno právě na synodě v Piacenze, kde je mu dán prostor k promluvě. Dle císařových instrukcí ve své řeči akcentují těžký život křesťanů pod Turkeckým jhem a žádají západní křesťany, koneckonců rovněž ohrožené, o vstupování do služeb Byzance, která míní svým souvěrcům přispět na pomoc. V Piacenze se Řekům žádných skutečných záruk nedostalo, myšlenka výboje na východ však už v mnohých hlavách zůstala. Sám Urban ovšem mínil nejprve ohledávat domácí situaci, zvažovat možnosti a alternativy, navazovat kontakty. Hroch 1975, s. 12-13.
 Proto ve své cestě pokračuje dále a v dubnu pořádá další synod v Cremoně, kde přijímá přísahu věrnosti od protikrále Konráda a také mu zprostředkuje sňatek s dcerou vévody Rogera I. Matyldou. Podle A. Bridge promluvili Alexiovi poslové i zde. Bridge 1995, s. 28. Z Cremony pak Urban zamířil do Francie, kde v prvé řadě navštívil Cluny, jehož mniši, ostatně vůbec hlavní papežští ideologové a diplomati, byli o situaci na blízkém východě jako zkušení organizátoři poutí velice dobře informováni.
28. listopadu 1095 Urban zahajuje velký koncil v Clermontu za účasti třinácti arcibiskupů a kolem dvou set biskupů ze zemí, uznávajících jeho papežství, tedy především románských, ve kterých mají Urbanovy ideje největší ohlas. Koncil byl jedním z řady Urbanových ofenzivních činů, směřujících k upevnění postavení církve ve Francii a tím i proti císaři Jindřichu IV.
Vedle toho, že jsou zde opakována nařízení Řehoře VII. a klerikům vydán zákaz skládat přísahy věrnosti laikům, je jedním z bodů jednání klatba na francouzského krále Filipa I. pro zapuzení manželky Berty, místo které si chce vzít jinou, už vdanou ženu. Daleko významnějším počinem je ale vyhlášení Treugy dei - Božího míru.
Tato idea vznikla koncem 10. stol. v jižní Francii jako odpověď na eskalaci násilí po rozpadu karolinské říše, v době, kdy ozbrojené střetnutí na bázi vzájemného soupeření i krevní msty je mezi feudály považováno za legitimní prostředek řešení sporů, Badalová 1991, s. 8. a jedná se vlastně o církví jako představitelem boží vůle zaštítěný zákaz boje a vůbec agrese mezi křesťany, koneckonců odporující pátému přikázání. Po synodě v Poitiers r. 989, která poprvé pod církevními tresty zakáže napadání nebo olupování sedláků a kněží, začne tato idea být vztahována na osoby (duchovní, obchodníci, sedláci) i místa (kostely, hřbitovy, mlýny), až arleský biskup Reginald v r. 1041 vyhlásí zákaz boje od čtvrtka do pondělka. V této podobě se myšlenka Božího míru rozšíří do Španělska, Itálie a na sever Evropy. Jindřich IV. v Německu Mír, vztažený na advent, půst a velikonoce, vyhlásí r. 1085 jako říšský zákon - a Urban v Clermontu jako všeobecné nařízení, které následně bude přijato do církevního práva, když konečnou formu dostane na 1. lateránském koncilu v r. 1123. Bagin 1981, s. 77, 92; Bridge 1995, s. 10. 
Na poslední den Clermontského zasedání, úterý 27. 11., je za sychravého počasí vyhlášeno veřejné jednání. Kvůli množství zájemců o místo v publiku, kteří už by se nevešli do katedrály, se shromáždění přesouvá k narychlo postaveným tribunám na volném prostranství východně od samotného města. Papež zaujal místo na vyvýšeném křesle a používaje svého obrovského řečnického talentu, pronesl řeč, jejíž text dnes máme zachován ve čtyřech či pěti variantách, které jejich autoři - u třech z nich se předpokládá, že proslov osobně slyšeli - později po paměti sepsali. Jedná se o podání v Gesta Francorum Jerusalem expugnantium Fulchera ze Chartres, v Historia hierosolymitana Roberta Mnicha, o anonymní Gesta Francorum et aliorum Hierosolymytanorum s jejich verzí u Balderika z Dolu a o Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos Guiberta z Nogentu. V první části Urban patrně oslovil přítomné a začal líčit utrpení blízkovýchodních křesťanů pod panstvím Seldžuků a znesvěcení svaté půdy Palestiny, ve druhé vyzval evropské křesťany k ukončení vzájemných třenic a popsal odměny a privilegia, jakých se dostane těm, kdo se rozhodnou svým souvěrcům na Východě pomoci a ve třetí excelentními obraty vyhlásil všeobecné protimuslimské ozbrojené tažení. Hroch 1975, s. 13. 
To, co následovalo, bylo naprosto ohromující. Diváci spontánně vykřikovali "Deus le vult!"- "Bůh to chce", a když Urban domluvil, strhla se nadšená vřava lidí, hlásících se do výpravy. Na místě se přihlásil i biskup z Le Puy Adhemar de Monteile, který se následně stane duchovním vůdcem a papežským zástupcem v první kruciátě, a na pokyn papežův si zájemci začínají připevňovat na oděv kříže ze všech tkanin, které byly po ruce. Po odříkání modlitby se koncil rozešel, Urbanovi se však ihned přihlásil i Toulouský vévoda Raimund IV. ze St. Gilles.
Urban ve svém proslovu neuvádí cíl výpravy a jeho úmyslem původně mohlo být, v souladu s Alexiem,  poslat na východ dostatečný počet jednotlivců v Byzantských službách. Idea ovšem téměř ihned začala žít vlastním životem a pod různými vlivy, mezi nimiž nelze zanedbat před návratem do Francie v Palestině působícího potulného kazatele Petra z Amiensu, se nakonec dotvořila do podoby kruciáty - křížové výpravy, jejímž cílem je posvátné město Jeruzalém a jeho převzetí západními křesťany, přičemž vůdcům výpravy pak už nečinilo potíže přejít k myšlence, že si dobytá území ponechají jako svá panství - tedy nakonec prakticky proti Urbanovu původnímu záměru.V pozdějších prováděcích nařízeních už se tak jméno Jeruzaléma objevit musí, také jsou potvrzeny úplné odpustky účastníkům a církevní ochrana majetku nepřítomných, mimo jiné opět cestou Božího míru. Fischer 1995, s. 152.
Kruciáta ve své konečné podobě se tak vlastně vedle skutečné vůle pomoci východním křesťanům stane sloučením dvou významných idejí středověku - ideje svaté války proti nevěřícím, realizované vedle dalších určitých náznaků (i Normani na Sicílii) hlavně v podobě reconquisty na Pyrenejském poloostrově a doprovázené vesměs značnou dávkou - v byzantském prostředí spíše neznámého - nesmlouvavého náboženského fanatismu, a ideje poutí na "svatá místa", jejichž tradice byla odvozována od císařovny Heleny, která ve 4. století po návštěvě biblických míst nechala v Palestině provést řadu stavebních a organizačních zásahů, takže na tuto oblast upozornila i usnadnila přístup. Od 6. století se poutě stávají běžnými a i po arabském výboji v r. 636 přetrvávají, mimo jiné jako ne nevýznamný činitel místního obchodu. V 10. století do poutnictví proniká organizovanost, přičemž od konce téhož století se hlavním organizátorem stává síť Clunyjských klášterů, budujících při cestě i poutnické herberky a také šířících ideu pouti jako vysoce spasitelného projevu nejvyšší zbožnosti. S nástupem sunnitských, tedy konzervativně muslimských Turků se ale pouti stávají problematickými až nebezpečnými, a také různě omezovanými. Hroch 1975, s. 68-71; Judák 1995, s. 107-108. Křížová výprava tak vlastně byla ozbrojenou poutí, kde jednak už přístup na svatá místa bylo třeba si vynutit zbraní, jednak pak bylo cílem tato svatá místa napříště udržet.
Aby výprava byla samostatná a účinná, museli se v ní zaangažovat sdostatek mocní a movití feudálové. Proto po clermontském koncilu Urban vyráží na další cestu Francií, na vánoce 1095 je na synodě v Limoges, pak v Poitiers, v březnu 1096 v Tours opakuje vyhlášení výpravy včetně shromáždění pod širým nebem, opět s velkým ohlasem. V Toursu také přijímá pokání krále Filipa a slib, že svou právoplatnou manželku přijme zpět. Urban ani Filip tak nakonec své rozpory nenechají přejít v otevřený boj o platnost reformních nařízení, investituru či církevní svobody a naopak právě v době Urbanova působení ve Francii jsou vytvořeny základy budoucího historického spojenectví až spojení papežství s Francií. LdM VII, sl. 1281.
V průběhu cesty Urban vede čilou korespondenci s velkým počtem církevních i světských hodnostářů, uznávajících jeho pontifikát. Tak je pro křížovou výpravu získán i bratr krále Filipa Hugo z Vermandois. Postavení schopného rytířského vojska ovšem vyžaduje jistý čas, a tak masové výpravy neprivilegovaných obyvatel pod vedením nemajetných šlechticů nebo lidových kazatelů, jako byl jmenovaný Petr z Amiensu, vyrážely už od jara 1066 na vlastní pěst - pokud však vůbec opustily domovské země a dostaly se až na seldžucké území, byly zcela rozmetány. První vojska z Vermandois a z Dolního Lotrinska (kde vévoda Gotfried IV. z Boulogne se svými dvěma bratry možnost odchodu uvítal jako příslušník rodiny tradičních papežských spojenců, proti němuž choval císař Jindřich otevřené nepřátelství Hroch 1975, s. 23.) tak vyrážejí v srpnu 1096. Výprava v plném složení, tedy vedle tří již jmenovaných ještě za účasti  normandských (Robert II.) a sicilských (Bohemund z Tarentu a Tankred) Normanů a Urbanovy rodné Champagne (Štěpán z Blois) pak počátkem května 1097 vstupují na seldžucké území.
Další činnost  Na podzim 1096 se Urban vrací zpět do Říma. Jeho přítomnosti je bezpochyby potřeba, neboť Welf V. se Matyldou Toskánskou po krachu svého manželství - daném vedle osobních záležitostí tím, že Matylda již r. 1076, 13 let před uzavřením svazku, své dominium odkázala papežské kurii - rozchází a přebíhá na stranu Jindřicha IV., čímž mu r. 1097 umožní návrat do Německa i sesazení a odsouzení Konráda na sněmu v Mohuči, po kterém už ztrácí podporu v Říši a je nakonec poražen. Třebaže Jindřich proti Urbanovi už nikdy přímo vojensky nevystoupí, jeho nepřátelství přetrvá až do papežovy smrti. Badalová 1991, s. 84; OSN XIII, s. 527.
V lednu 1097 Urban pořádá synodu v Lateráně, následujícího roku se pak v Římě ocitá jako uprchlík anglický primas arcibiskup Anselm z Canterbury. Zatímco totiž v Anglii Vilém I. Dobyvatel podporoval reformu natolik spolehlivým způsobem, že mu byla samotným Řehořem VII. tolerována investitura, r. 1087 po něm nastoupí Vilém II., straník Klementa III. Když pak r. 1093 Urban jmenuje canterburským arcibiskupem benediktina Anselma z Aosty z kláštera Bec v Normandii a na významný post se tak dostane jeden čelných představitelů gregoriánské reformy a také ze zakladatelů scholastiky, Kowalski 1994, s. 83; Mráček 1995, s. 71.   dojde r. 1098 ke střetu, po kterém je Anselm nucen uprchnout. Urban jej ještě téhož roku využije ve svém pokračujícím, leč neúspěšném úsilí o dohodu s Řeky v říjnu na synodě v Bari, kde Anselm vede disputaci o filioque. Dodejme, že do Anglie se vrátí až po Vilémově smrti r. 1100, aby se i zde se zpožděním rozhořel boj o investituru.
V Bari Urbana počátkem zimy zastihuje početná skupina z Malé Asie se vracejících křižáků s prosebným dopisem několika šlechticů z vojska, ležícího tou dobou v dobyté Antiochii. V boji o město totiž zahynul biskup Adhemar, ve výpravě dosud vždy plnící roli arbitra a nejvyšší autority, a křižáčtí vůdcové tehdy už několik měsíců nebyli schopni dohodnout se na budoucí příslušnosti získaného města. Naplno se zde projevila jejich vzájemná rivalita, už od počátku hrozící přerůst v otevřený boj a zmařit tak celé tažení. Podepsaní v listu papeže žádali, aby do Libanonu osobně přijel a ujal se vedení výpravy, Urban ale nebyl na takovou cestu připraven a ostatně pro něj nebyla ani příliš lákavou představou, vyslal proto místo sebe legáta Daimberta. Že morální profil ani osobní cíle tohoto muže neodpovídají představě duchovního vůdce posvátného křížového tažení nejspíše jen dokazuje, že Urban o kruciátu, vyvíjející se nyní zcela proti jeho původním úmyslům, víceméně ztrácel zájem..
Obratně zato využil přítomnosti schopného vojska, které ihned odvedl do Říma a s jeho pomocí vypudil oddíly Klementa III. z Andělského hradu. Klement pak až do r. 1100, kdy zemře, bude v Ravenně vehementně vydávat bully a udílet svěcení. Kowalski 1994, s. 81. 
Po velikonocích 1099 Urban pořádá velkou římskou synodu, kde opět potvrzuje klatbu nad Klementem a také oproti Řehořovi zpřísňuje zákaz světské investitury, když hrozbu klatby rozšiřuje vedle uváděného a uvádějícího i na další zúčastněné osoby. Probíhá také reforma a rozšíření papežského úředního aparátu (r. 1089 se v dokumentech pro označení papežského úřadu poprvé objevuje termín kurie) a pro správu financí je založena budoucí papežská komora, přičemž komoří má být clunyjským mnichem. LdM VII, sl. 1282. 
Poté, co reconquista vytlačila r. 1085 muslimy z Toleda, Urban jmenoval toledského arcibiskupa primasem Španělska a zorganizoval obnovu církevní správy na dobytých územích (biskupství v Tarragoně, Santiagu ad.), reconquistu a své spojenectví se španělskými zeměmi ostatně podpořil i ochranným a libertačním privilegiem aragonskému králi Petru I. a podobně se pak postaral o znovuzavedení církevní organizace na Sicílii, jejíž dobývání Normani r. 1091 završili. R. 1098 nakonec uděluje normanské Sicílii bullou titul království za závazek dalšího energického postupu proti Arabům - ačkoliv výklad obsahu této bully se záhy stane předmětem sporu mezi Sicílií a papeži, trvajícího až do 19. století. Bagin 1981, s. 91; Kowalski 1994, s. 83; LdM VII, sl. 1281-1282.
V Řehořově a Urbanově době se v západní Evropě začíná rýsovat nový jednotný systém spekulativní filozofie a teologie - scholastika, usilující o vytvoření komplexní, všestranně uspokojivé nauky, snažící se zjevené poznatky víry a zjištěné poznatky rozumu uvádět v naprostý logický soulad. Podnětem ke vzniku této nauky je filozofické a teologické vyučování na katedrálních nebo i světských školách, ze kterých se právě kolem přelomu 11. a 12. století začínají stávat univerzity - akademické ústavy, jejichž členové mohou pod ochranou zvláštního práva o vědeckých a teologických otázkách samostatně přemýšlet. První z univerzit, studium generale vzešlé z městské právnické školy, vzniká právě v době Urbanova pontifikátu r. 1098 v Bologni. Bagin 1981, s. 139-140; Kowalski 1994, s. 83; Schatz 2001, s. 90. 
Urban II. umírá 29. července 1099, krátce po své padesátce a čtrnáct dnů po dobytí Jeruzaléma, o jehož získání se patrně už nedozvěděl. Je pohřben ve vatikánské bazilice sv. Petra.
Urbanovým nástupcem je zvolen další benediktin, Paschal II. Císař Jindřich IV. zemře v klatbě r. 1106, rok po svém sesazení synem Jindřichem V.

Závěr

Urbanovým hlavním cílem je papežství s univerzální pravomocí. Jako osobnost má pro dosahování svých záměrů nejlepší předpoklady - pevnost, odvahu a vytrvalost Řehoře VII. kombinuje s mírností, kultivovaností, pružností, diplomatičností a střízlivým pohledem na realitu, vyhýbá se násilí. V prvé řadě však disponuje velmi účinným osobním charismatem a strhujícím řečnickým uměním, kterým je schopen získat přízeň nejširších mas. Bridge 1995, s. 27; LdM VII, sl. 1281. Autoritu mu začne získávat vystupování na synodách a koncilech, hlavním nástroji jeho politiky, a také uvážlivá ochota ke smíru a k udělování povolení, dispensů a milostí.
Protipapeže Klimenta III. ani problém investitury zejména v Říši (kde jakékoliv dohodě brání Jindřichovo lpění na Klimentovi) nebo v Anglii zcela odstranit nedokáže, to se podaří až politice jeho nástupců, nakloněné kompromisům vyjádřeným v podobě konkordátů - r. 1103 je Paschalem II. uzavřen konkordát s Anglí a sesazením Jindřicha IV. v r. 1105 i neústupností Kalixta II. (1119-1124) spolu s jeho ochotou ke smíru je umožněno i uzavření konkordátu Wormského s Jindřichem V. r. 1122. Bagin 1981, s. 91; Maxwell 1998, s. 93.
Myšlenky, které Řehoř sestavil a vyhlásil, ovšem teprve Urban díky svým vlastnostem dokáže prosadit a v postavení římských biskupů v rámci Evropy a církve nakonec skutečně proběhne zásadní proměna.
Již od počátků evropského křesťanství vznikají jednotlivé, příčiny a dílčí komponenty této proměny - názory o mimořádnosti apoštolů Petra a Pavla a jimi založeného římského biskupského stolce i zkušenosti s věroučnou spolehlivostí římských biskupů, dle obecné představy ostatně plynoucí právě z petropavlovského založení, podpořené navíc od poloviny prvého tisíciletí vznikajícími falzy dokumentů, které mají dokazovat starobylost a původnost římských výsad.
Avšak teprve nyní, v osobách reformních papežů, krystalizují tyto aspekty ve zřetelný a jasně definovaný - a také právně podchycený - stav, kdy se diecézní biskup či patriarcha města Říma, přes své výjimečné postavení dosud ve své podstatě jeden z mnoha téže hodnosti, z dosavadního ideologického a organizačního svorníku a tvůrce obecně uznávané věroučné a liturgické normy stává skutečným nadřízeným všech hodnostářů západní církve, hlavou a aktivním řídícím orgánem, který sám vytváří církevní politiku, ztělesněním církve, a to ne pouze jako nejvyšší klerik, ale jako nejvýše postavený a v tomto postavení obecně uznávaný křesťan vůbec, tedy i jako nejvyšší světská autorita. Schatz 2001, s. 84.
V tomto procesu je pak právě Urbanem vyhlášená křížová výprava jedním z prvních a zároveň nejzřetelnějších projevů nové papežské autority, když pouhá papežova výzva, jistěže vyslaná k lidem ochotným a naladěným ji uposlechnout, dokáže zvednout masy lidí k tažení za nejistým a nebezpečí skýtajícím cílem. Křižáctví se také i ve své finální podobě nakonec ukáže pro římské pontifiky výhodným, neboť koncentruje evropskou aristokracii kolem papeže jako ústředního vůdce a dává rozbroji zmítanému kontinentu vědomí sounáležitosti, úspěch výprav je pak vlastně jasným a nesporným důkazem, že Bůh stojí na straně papežů, které tak posiluje proti císařům, dává jim nezanedbatelnou prestiž a vytváří v Evropě díky své ideologii ovzduší papežské moci nakloněné. Navíc otevírá možnosti pronikání vlivu papeže do východokřesťanských oblastí. Kowalski 1994, s. 82; Schatz 2001, s. 48.
Gregoriánská reforma a boj o investituru je vlastně snahou o úplnou libetras ecclesiae, o vymanění kléru z lenní a poddanské závislosti na laických hodnostářích, o realizaci myšlenky, která je založena na názoru, že jedině bez vlivu světské moci může být církevní reforma úspěšná. Vůle prosazovat nadřazenost papeže nad zbytkem církve pak vychází také z vědomí potřeby řešit zásadní problémy na celocírkevní úrovni, ne jen pro některé jednotlivé oblasti nebo diecéze. Je ovšem třeba říci, že Řehoř a jeho nástupci ve věci episkopální investitury usilovali o plné znovuzavedení kanonické volby a teprve ve 12. století se má instituce biskupství definitivně ukázat jako příliš slabá a závislá na lokálních majetkových a politických poměrech, takže laickou investituru začne nahrazovat římská centralizace a investitura papežská. Schatz 2001, s. 85-86.
Církevní svoboda se pak ve své nejčistší podobě realizuje a zejména ve 12. století bude realizovat v prostředí, z něhož reformní hnutí i jeho nejvýznamnější římští představitelé vzešli - v řeholnictví. Reformní benediktinské kláštery a v průběhu 12. století i nové řeholní řády se totiž formují jako exempční - tedy vyjmuté z veškerých místních hierarchických a mocenských struktur a podřízené pouze a přímo papeži (po vzoru privilegia pro Cluny z počátku 10. století). Jednou z vlaštovek tohoto boomu řeholnictví je právě za Urbanova pontifikátu, r. 1098, založený benediktinský klášter Citeaux nedaleko Dijonu, v němž Robert z Molesme začne prosazovat zpřísněnou reformovanou řeholi a který se tak posléze stane prvním ze sídel nového řádu cisterciáků, jiný podobný proces pozorujeme při již zmíněném vzniku řehole kartuziánské. Díky ochraně klášterů má reformní papežství právě v řeholnících nejsilnější podporu, už proto, že jejich od místních zájmů osvobozený morální profil činí v 11. a 12. století právě z klášterů a z řeholníků, ne s kněžské hierarchie, hlavní masově uznávanou ideologickou a morální autoritu. Potíž je také v novosti myšlenky úplné papežské autority, vůči níž jsou projevy nesouhlasu ze strany episkopátu vlastně plně ve shodě s dosavadní tradicí - narozdíl od na této nadřízenosti už založených exempčních klášterů. Rozvoj osvobozeného řeholnictví se pak nakonec zaslouží i o rozšíření obecného povědomí o přímé ochraně a podřízenosti každého křesťana papeži. Badalová 1991, s. 19; Schatz 2001, s. 86-88.

V roce 1881 bude Urban II. beatifikován.
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