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Dějiny vrcholného a pozdního středověku západní Evropy

Přednášky budou z období 1000 - 1500. Budou se dotýkat i českých dějin (husitství).

	Velký rozptyl témat.

Postupně se rozvíjely poznatky z francouzské historiografie do ostatních oblastí.
Dnes je asi nejlepší angloamerická filozofie.

8. 10. 2002
Kapetovci (987 - 1060)
Označení Kapetovci je pozdější (z 12. století).
Doloženi jsou od poč. 9. stol. - Robert Statečný 866. Tehdy se jim říkalo Robertovci
Pocházeli původně ze Saska X nebo z okolí Paříže.
?Richer z Remeše - kronika z 10. století - zahrnuje léta 888 - 975.
V roce 888 usedl na trůn první Kapetovec.
Postavení Kapetovců na dvoře Karlovců bylo podobné jako o 200 let dříve postavení Karlovců na dvoře Merovejců:
- velká území v Neustrii, pronikají dále na západ

Robertovi synové Odo a Robert, kteří usedli na západofrancký trůn.
Odo (888-922) a Robert (922-923)
Odo zhodnotil šance svých synů na trůn a zavázal je, aby po jeho smrti podpořili legitimního Karlovce - Roberta Prosťáčka. Vytvořili precedenty do budoucna - zužitkováno v 80. letech 10. st. Nedošlo ke zmenšení rodové moci (stř. Francie a na SV). V polovině 10. st. delegoval francouzský král na kapetovská knížata lenní pravomoci.
Hugo Veliký - dux Francorum - do konce 70. let 10. st.
Potom se začíná vláda Karlovců dostávat do krize - uvolňovaly se vazby mezi panovníkem a vazaly. Navíc oslabení díky útokům z Říše - Ota II. se zmocnil Lotrinska - udělil ho v lénu Karlovi Dolnolotrinskému (bratr krále Lothara).
978	byl uzavřen mír mezi Lotharem a Otou II. Karel Dolnolot. byl stálým nebezpečím (po smrti Oty II. nebezpečí eliminováno - ztratil oporu v Říši - 983). Lothar vytáhl na válečnou výpravu (chtěl připojit zase Lotrinsko k „Francii“). Tažení se zarazilo už ve Verdenu - zajal hraběte Gotfrieda (bratra remešského arcibiskupa Adalbera). To vedlo ke ztrátě moci Karlovců - Tak jako Pipin se zeptal papeže, zda má vládnout ten, kdo je králem jen podle jména, nebo ten, kdo vládne skutečně. Lothar prohlásil Adalberovo jednání za zradu, ale Hugo ovládl pole.

986	Lothar umírá, ještě předtím jeho syn Ludvík korunován za spolukrále (ten ale zemřel na lovu roku 987) - vymření legitimních Karlovců.

987	Arcibiskup Adalbero z Remeše pomohl prosadit Hugo Kapeta. Bylo svoláno volební shromáždění do Senlis (uprostřed kapetovských držav).  Dva hlavní argumenty: 
·	volba je veřejná věc
·	právo rozhodovat náleží předním mužům království

To se ovšem mohlo obrátit i proti Kapetovcům. Hugo Kapeta zvolili králem Galové, Britové a Dánové (Normandie), Akvitánci, Gótové, Hispánci i Baskové - byla zastoupena celá země. Byli přítomni hrabata z Anjou a z Chartres, Akvitánie, Normandie, ... Většina země souhlasila s volbou. 

Korunovace a pomazání proběhlo v Noyon - nikoliv v Remeši (arcibiskup Adalbero nevyužil situace).
Hugo využil záminky, aby zajistil korunovaci svého syna Roberta, když byl požádán o výpravu proti Maurům na žádost katalánského krále. Nakonec nikam nevytáhl, ale Robert byl korunován. Začal hledat pro Roberta nevěstu z královského rodu - nejdřív se obrátil do Byzance, ale neúspěšně. Nakonec získal dceru italského krále Berengara vdovu po flanderském hraběti.

989	situace se komplikuje po smrti Adalbera z Remeše. Byl ale také překážkou pro smír mezi Kapetovci a Dolnolotrinskými vévody (byl prokletý). Hugo se pokoušel o smír s Karlovci - dosadil na remešský stolec Lotharova syna Arnulfa. Ten vydal město Karlovi Dolnolot. a ten se údajně nechal zvolit králem - není doklad o účasti vévodů. Hugo požádal papeže Lva, aby sesadil Arnulfa z remešského stolce.

Laonský biskup v březnu 991 zajal Arnulfa, Karla Dolnolotr. i s jeho průvodem a předal je Hugo Kapetovi. Karel Dolnolot. byl zavražděn ve vězení v Orleans, Arnulf byl propouštěn. Zůstal jen poslední Karlovec Ota Dolnolotrinský - zemřel 1012.
Ještě v roce 1124 opat Guibert de Nogent přirovnává Karlovu poslední večeři k poslední večeři Kristově a Laonského biskupa k Jídášovi.

991	zemřela císařovna Theofano. V Říši byla slabá regentská vláda. Hugo nechal sesadit Arnulfa kvůli zradě a na jeho místo jmenoval Gerbert d´Aurillac (později papež Silvestr II.). Hugo zasáhl do papežských pravomocí - synoda biskupů jednala na jeho příkaz. Rozhořel se spor, kdo má právo svolávat synodu biskupů. Proti Hugovi se postavil především opat Abbo z Fleury. Na královu obranu se postavil biskup z Orleans - proti dekadentnímu (úpadkovému) Římu postavil příkladný život francouzského episkopátu. Hugo svůj záměr prosadil - směřovalo to k utváření národních církví.

Papeži se ale podařilo získat na svou stranu i Hugova syna Roberta.
992	přišla pro franc. biskupy pozvánka z Říše na synodu do Cách - nikdo nepřijel.
995	Nad Gerbertem byl vynesen interdikt
996	Hugo - Robert prosadil znovudosazení Arnulfa a Gerbert se stal později papežem.

U Roberta vidíme už boj s mocnými vazaly - leníky. Po smrti manželky Rozálie uzavřel sňatek s Bertou (vdova po hraběti z Blois) - nelegitimní kvůli blízkému příbuzenství. Robert donutil biskupy, aby dali požehnání, ale pod tlakem papeže svolil k rozvodu.
Pak si vzal Konstancii, ale snažil se stále o legitimizaci sňatku s Bertou.
Podařilo se mu ale rozšířit královskou doménu ziskem Burgundského vévodství (nikoliv království, které patřilo do Říše). Přímo se to ale podařilo až po 14-ti letém boji v roce 1016. Dosadil tam svého syna Jindřicha, ten byl ale nedospělý, takže asi jen formální.
Hrabatům z Blois se ale podařilo získat další území ve stř. Francii a vytvořili „podkovu“ kolem kapetovských držav. Ze severu byly tyto državy obklíčeno Normandií a Flandry. Robert se snažil spojit s císařem Jindřichem II. Robert odmítl přijmout italský královský titul - odmítl zasahovat do záležitostí v Říši.
1022	společná synoda společná synoda duchovenstva obou říší v Pavii, o rok později v Ivois.
1024	† Jindřich II.; vztahy s jeho nástupcem Konrádem II. byly už horší. Akvitánský vévoda Vilém V. se začíná angažovat v Itálii.
Robert II. z Blois se pokoušel intervenovat proti králi pomocí obsazování biskupství svými příznivci.
Poslední léta jsou ve znamení rodiných sporů (1026 - zemřel nejstarší syn Hugo).
Robert chtěl za nástupce Jindřicha, jeho manželka chtěla třetího syna Roberta.
Jindřich byl korunován, ale obrátil se proti otci ve spojení s hrabaty z Blois.
Oponenti Jindřicha I. byli Odo II. z Blois, vévodové z Anjou a z Normandie.
1037	padl Odo II.z Blois při bojích o burgundské království. Došlo k rozdělení jeho majetku mezi dva syny - rozštěpení moci.
Hrabě z Anjou podporoval Jindřicha, a tak dostal některá území hrabat z Blois. Získal i Akvitánii - stal se mocným a hlavním oponentem Jindřicha ve 40. letech. V 50. letech byl hlavním oponentem vévoda z Normandie.

1060	† Jindřich I. - nastupuje Filip I.
Základ kapetovské moci
Silný vévoda Hugo Kapet se po zvolení stal slabým králem. Předtím totiž vykonával královské pravomoci, ale nad ním stála královská moc. Po svém zvolení museli rozdat některá svá území, aby si udrželi příznivce. Je nutné rozlišovat přímou královskou doménu a lenní pravomoci.
Přímá královská doména byla velmi malá (kolem Paříže + Orleans) + Karlovská správní centra - netvořila ucelené území.
Ražba mince - soudnictví.

Oblast lenních pravomocí
Veškerá léna byla dědičná, takže je nemohl panovník libovolně udělit. Navíc na to neměl dostatečnou vojenskou moc. Nemá ani možnost zasahovat do soudních sporů svých vazalů.
Dosazování biskupů a arcibiskupů - církev se proti tomu bouřila (kapituly); navíc střety s nároky vazalů, na jejichž území se biskupství nachází.
Na počátku vlády drželi asi 8 biskupství ze 77 (v celé Francii). Na konci vlády se prosadili v cca 20.
Pro vládu prvních Kapetovců nejsou kriticky zpracované edice (pouze edice z 18. st.) - Hugo se pohyboval pouze v okolí Paříže. Robert a Jindřich už měli širší záběr, ale ani oni se nedostávali na jih od Loiry.
Církevní instituce se po volbě Karla Dolnolot. obraceli na oba panovníky - (na Huga se obraceli biskupové z Lotrinska a opačně - bylo to různé - jak kde).

Pro první Kapetovce byli podstatné vztahy s velkými vazaly. Hugo se tázal Ody z Blois „Kdo tě jmenoval hrabětem?“ a on opáčil „A kdo tebe králem?“ Není známo, že by leníci skládali osobně králi lenní sliby. Uvolňují se vztahy mezi králem a severofrancouzskými leníky (Blois, Anjou, Normandie, Flandry). Upevňování jejich pravomocí se datuje do druhé pol. 9. st. a začátek 10. st. - převzali královské pravomoci všechny zaráz (soudní pravomoci, dosazování biskupů, ...) - vytvářejí se autonomní územní jednotky. Kapetovci stáli na hraně mezi nimi a spojovali se s jedněmi proti druhým odbojným vazalům. 

V hrabstvích a vévodstvích se vytvářela správa podle karlovských vzorů.
Nejvyspělejší správní systém byl na severu Francie - hlavně v Normandii. Situace byla podobná jako v celé Francii - rozpadaly se na další menší jednotky, které vlastnili jejich leníci + měli přímo doménu.
Postupně se ale daří vytvářet větší jednotky v první polovině 11. st. díky rozmachu stavby hradů (Motty). Držitel sídla zvládal ovládat okolí asi 10 km kolem hradu. Snažil se postupovat dále - vzniká loupeživá šlechta. Začíná se objevovat instituce Božího míru. Poprvé byl uzavřen kolem r. 976 v okolí biskupa Vida Le Puy. Sezval šlechtu ze své diecéze, nechal je obklíčit vojskem, a pod hrozbou exkomunikace je donutil vrátit neprávem nabyté majetky a odpřísahnout mu poslušnost. Tak vlastně velcí vévodové pacifikovali své drobné vazaly a upevňovali svou vládu.

Rodí se také učení o trojím lidu - v Cambres a v Laonu. Ti kteří vládnou - není to veškerá šlechta, ale jen velcí králové a vévodové. Nižší šlechta - drobní vazalové - patřili do třetího stavu.

Kapetovskou vládu podpořila také jejich zázračná moc uzdravovat nemocné - poprvé zachycena u Roberta - jeho biograf Helgaud z Fleury (spíš hagiografie) zaznamenal několik takových případů, vyléčil prý chudáky na svém nádvoří - navrátil zrak, ... Možná to byly dopředu zinscenované akce. Nešlo o zázračnou moc z titulu královského úřadu, ale měl ji Robert jako osoba. Pověst o zázračné moci kapetovských králů se pak traduje od počátku 12. století - rovněž doloženo v Anglii.

Důležitá centra byly i církevní metropole a kláštery. Např. Fleury - centrum mnišské reformy na severu - byl vyňat z pravomoci biskupa. Robert prošel výchovou v klášteře a uměl se podepsat. Už se tolik nevměšoval do církevních záležitostí jako jeho otec, ale rovněž využíval církve pro své cíle.
Duchovní pak také tvoří součást „politického národa“ - vystupují na shromáždění a ovlivňují dění v království.

987	končí oficiálně říše Karla Velikého (Hugova a Robertova korunovace). Skončila druhá dynastie Karlovská a začala se třetí dynastie Kapetovská. Od té doby už nebylo království vázáno na rod panovníka. Od 13. století se připomíná kontinuita Karlovců a Kapetovců. Do té doby to bylo bráno jako střídání dynastií.
	Do 12. století byla moc Kapetovců velmi slabá.
1124	za vlády Ludvíka VI. dochází k upevňování moci - rozšiřuje se královská doména - jeho lenníci vytáhli společně proti říši.









15. 10. 2002
Vznik středověkých měst
Na místě starých antických nebo pravěkých sídlišť (ne na zeleném drnu).
Z hlediska demografického:
Po roce 1000 došlo k výraznému nárůstu počtu obyvatel Evropy. Došlo ke zlomu v klimatickém podnebí Evropy - počíná tzv. „teplé období“ trvající asi do 14. stol.

Základním místem jsou vojenské tábory - uvnitř Limes Romanum nebo kupecké osídlení (vně L. R.)

Antická města si vybírali biskupové. Začínají se vytvářet jednotky obyvatel - civitas. Přitahovalo to tam další obyvatele - rozvíjí se řemesla.
U kupeckých osad dochází ke zlomu za Karla Velikého - udílí personální privilegia pro dálkový obchod, povoluje nové trhy a osobuje si právo razit minci. (Vici, Emporius, Fortus). V čele viků stojí královský správce - vykonává královská práva - vybírání poplatků, cel, soudní činnost, ražbu mince.
Tržiště bývalo symbolicky ohraženo (aspoň dřevěným plotem). Viky byly čtvercové, obdélníkové i trojúhelníkové. Setkáváme se s topografickým dualismem - 2 centra osídlení:
Biskupské město X Kupecká osada pod královským správcem
V 10. st. se rozšiřují pravomoci biskupů. Viky jsou místem konání trhů, což zvýrazňuje sociální funkci. Vytváří se skupiny specializovaných řemeslníků.
Velké rozšíření měst hlavně mezi Rýnem a Maasou - oblast vých. Lotrinska a později Flander.
Jiná podoba měst je v Itálii, kde se navazuje na antická města.
Na východ od Rýna lze rekonstruovat tato města na základě    K. V. z roku 805.
2 hlavní skupiny kupeckých práv: 
	Magdeburské

Norimberské
(Nelze spojovat s jiho a severoněmeckým právem)

Jedná se o právo dědické - po kupci na cestách mají jeho potomci právo na dědictví.
Kupci si volí svého správce. Electis - ti zasedají při soudech, ale pouze s poradním hlasem.
Vytvářejí se kupecké guildy v částečné opozici vůči královskému správci. Mají své vlastní zákony dané členy tohoto sdružení. 2 směry 
	pojištění práv dálkové obchodu, kupeckého sdružení

sociální funkce - pomoc guildy svým členům (nebo jejich dědicům)

Od konce 11. stol. se setkáváme s listinami svobod, které shrnují zvyky z předchozích desetiletí.
Např. listiny z roku 928 - biskup z Nimes
roku 931 - obyvatelé Remeše označeni jako cives

Z Itálie a Galie se to šíří do Římské říše.
996 - Listina Oty III. pro Cremonu. 
	Zatím je listina vždy vázána na nějaké místo a ne na skupinu obyvatel komun - přechodná fáze do pol. 11. st. 

Nejsou to středověká města v plném významu. 
Problémy s terminologií - někde se označuje osídlená lokalita jako Burg - teprve později jako Stadt.
Projevují se regionální odlišnosti - podle stáří míst, podle umístění (vně nebo uvnitř L. R.)
Vně L. R. přebírají hlavní roli civitas kupecká sdružení. Ta ale fungují i uvnitř L. R. 
Kupecké osady se označovaly v pramenech v 11. a 12. jako Burgy.
Pro vznik města byla rozhodující inciativa zdola. Začínají se prosazovat ve Francii i v Říši. Dalším faktorem je rezidenční charakter některých míst - např. střediska církevní správy nebo vybrané panovníkem (Erfurt, Bamberg, Remeš, Laon, Paříž). Postupné upevňování panovnické moci vede k používání zakládání měst jako nátlakovému prostředku panovnické politiky proti zpupným leníkem.

Někdy se počítalo město od vydání městských práv - začala honba za listinami svobod. Ale vzhledem k tomu, že listiny svobod zahrnovaly předchozí zvyklosti (či práva daná pouze ústně), je jasné, že proces vznikání města byl dlouhodobý. Městská práva se pak vážou výhradně na komunu - na obyvatele - za roční poplatek - soudní pravomoc, dědictví po zemřelých měšťanech.
Komuny navazují na kupecké guildy - v něm. oblastech se nazývají spříseženectví - coniuratio. Skládala se přísaha pro přijetí do komuny - muselo se projít zkušební dobou (většinou rok a den).
Můžeme hovořit o dvojvrstvém složení obyvatelstva:
	Komuna - mají práva, rozhodující hospodářskou moc a vykonávají správu - kořeny středověkého patriciátu.

Ostatní obyvatelé (často až 90 %)

První komuny - 1066 - město Huy, 1070 - ???
V městském právu se odstranil ordál - boží soud - racionalizace soudnictví - přesouvá se sem hlavní těžiště právního systému.
Práva se ve 12. st. výrazně rozšiřují a rozšiřuje se i počet měst.

Různý přístup vrchností k potvrzování komun.
Hrabata ve Flandrech vystupovala vůči městům vstřícně - jinde to bylo složitější - např. v biskupských městech (Laon, Cambres - krvavá povstání proti biskupům) - boje probíhají i několik desetiletí. V kronikách (církevních) je třeba i často vidět, že autor vůbec neví, co ta komuna vlastně chce.
Podobné byly i boje severoitalských měst proti císaři (Fridrichovi I. Barb.)

První vlna středověkých měst - do pol. 12. st.
Záruky měst byly vytvořeny: 
·	sídlo centrální správy
·	místo trhu
·	převyšovala své okolí (někde desítky tisíc obyvatel)
·	majetkové záležitosti komun

V prvním období nesena aktivita výhradně zdola. Teprve později jako součást panovnické politiky např. proti biskupům v době bojů o investituru. 

Později přibývají nová plánovitá záložení - např. Lübeck založen jako centrum okolního osídlení - potrvzena práva i Jindřichem Lvem. Stává se centrem obchodu i městského práva na severu Německa.
Ve 12. století se setkáváme se založením na zeleném drnu (ovšem často neúspěšné) - nebylo možné zajistit, aby se stalo centrem regionu.
Vytvářejí se rodiny městských práv - Magdeburk, Lübeck, (od 14. st. jihoněmecké norimberské právo - nemá velký význam). 

V průběhu 12. st. se objevují tzv. Franské burgy - interpretují se v sev. Itálii jako seskupení domů, která nejsou ohražena zdí. Tato terminologie často přebírána.

Urbanistická osídlení se přenášejí na východ - střet mezi kolonizační a evoluční teorií o vzniku našich i polských měst (zda připsat zásluhu na městském zřízení německým kolonistům nebo domácímu vývoji). U nás i v Polsku je vývoj měst záležitostí několika desetiletí - iniciativa je ovšem nesena často shora (od panovníka).

Listina: Povolení arcibiskupa v Arles obyvatelům města zřídit konzulát (1142 - 1155)

Konzulát tu má dva významy:
	Městská rada o 12 členech (zasedali tu i 4 rytíři - šlechta, která se usídluje ve městech - zvláštní jev ve Francii)

Všichni měšťané přijatí do konzulátu (X zbytek města)

	Musí se rozlišovat konzulát jako privilegovaní občané a zbytek města. Jejich propojení je pak důsledkem až pozdějšího vývoje. 

Práva se ovšem týkají pouze míst, která jsou vymezena danými jednotkami ve městě (Burgus, Marché, Borrianum)
Konzulům je dávána soudní moc, ale právo soudit hrdelní zločiny si ponechal arcibiskup.
Arcibiskup vystupuje jako odvolací instance, pokud se konzulát nedohodne. K přijetí do konzulátu je rovněž třeba souhlas arcibiskupa.
Právo volit radu má ale jen konzulát, tedy ne celá komuna = byli voleni volitelé.
Konzulem se mohl stát pouze dospělý člověk (cca od 21 let) a musel být i jinak způsobilý (hlavně z dobrého rodu).

Měšťané přicházejí do křesťanského systému o třech řádech (ti, kteří panují, modlí se, pracují)
S tím poprvé přišli v  ?10. století - arcibiskupové Adalbert z Laonu a Gerhard z Cambre.
V průběhu 11. st. začíná panující stav zahrnovat veškerou šlechtu (dříve jen panovníci).
Měšťané jsou původně pojímáni jako třetí stav (duchovenstvo, šlechta, měšťané). Církev nahlížela na vznikání měst negativně. Hledali ve St. Zákoně argumentaci proti městům:
	Sodoma, Gomora

Babylónská věž
Kain (bratrovrah) založil první město

Kronikář Guibert de Noyen postavil měšťany na úroveň pohanů a heretiků - nemusí se dodržovat slib jim daný.
Církev ovšem nalézá ve městech rychle své místo - univerzity, kláštery františkánů a dominikánů.

Měšťané začínají tvořit významnou skupinu obyvatelstva (přestože třeba v něm. oblastech nepřesahuje 10 %). Zajišťují si navzájem základní míru svobod - nadregionální rozhled (i měšťan z Ivančic měl zaručena práva v Miláně). Dálkoví kupci ovlivňovali i vývoj vzdělání (uměli číst a psát).

Peníze získané obchodem jsou dříve církví chápány jako nečisté - proto měšťané často investují své zisky do staveb kostelů a chrámů. 
Nacházejí si rychle své místo ve státní správě - je nutné rozlišit dvě skupiny: Panovnická X Poddanská
Základní míru svobod mají jen královská či císařská města a jen ta mají účast na zemské správě.

Od 15. st. získávají města také zastoupení na říšských sněmech (středověká společnost směřuje od tří řádů ke stavovské společnosti).
Přes regionální odlišnosti získávají města vlastně všude své místo. Např. ve Flandrech za nepřítomnosti hraběte vládla 4 velká města.

Města vytvářejí vlastní panství - signorie - hlavně v sev. Itálii.

Italské městské státy
Benátský dóže byl původně byzantským vévodou - dux. Postupně se osamostatnili.
Časem získala nezávislost i Pisa a Amalfi.
Janov stál zpočátku ve stínu Pisy.
V 8.-10. st. neměly Benátky ve své oblasti soupeře. Obchodovaly s Orientam, Byzancí i západem (otroci, kovy, ...)
Za 1. křížové výpravy využily vítězství Pisa a Janov - požadovaly odměnu.
Nepodílely se ještě Benátky díky přátelství a smlouvami s Byzancí.
Změna pak byla po roce 1170, kdy vypukly v Konstantinopoli proticizinecké bouře.




















22. 10. 2002
Spor o investituru
Mezi papežem a císařem.
Nebyl to rozhodně spor mezi centralizovaným státem a centralizovanou církví.
Střetává se zde několik proudů, jejichž kořeny sahají až do 10. století.
Snahy o reformy církve:
1.	Prosazování celibátu - ze strany církve kvůli tříštění majetku
2.	Dříve obsazování duchovních úřadů laiky - opírali se o systém vlastnické církve (zakladatel církevní instituce je jejím pánem) - to vedlo ke vzniku instituce laických opatů (příbuzný zakladatele nebo i sám zakladatel) - u nás sv. Hroznata - klášter v Teplé - to už je problém investitury - uvedení do úřadu - problém simonie (svatokupectví - kupčení s církevními úřady)

910	založen klášter v Cluny vévodou Aquitánským, dostali práva:

1.	svobodné volby opata
2.	????
3.	Prosazení soudních pravomocí kláštera na jeho pozemcích.
4.	Vyjmutí kláštera zpod pravomoci jednotlivých biskupů a podřídil se přímo papeži.

Další kláštery: Gorze, Fleury

Problémem Clunyjské reformy bylo podřizování ostatních opatství a hlavně jejich změna na převorství podléhající přímo Cluny a odvádějící mu poplatek.

2. směr reformy se týkal obsazování postů biskupa, arcibiskupa, faráře, ....
Vychází i proti principům říšské církve.
Říšská církev - vzniká po korunovaci Oty I. - Všechna biskupství, arcibisk. i kláštery založené panovníkem jsou obsazována přímo panovníkem.
Od 1. pol. 11. st. se snaží papež vystupovat proti zlořádům v církvi (celibát, simonie).

1022	Dekrety zakazující prodej úřadů

1044	odstoupil papež Benedikt IX. (chtěl se oženit), na jeho místo nastoupil Silvestr III. a ještě prodal papežství svému příbuznému Graciánovi. - byli tři papežové (i on sám zůstal papežem)

Zásah císaře - sesazeni tři papežové - dosazen papež Kliment II. (bamberský biskup) - člen říšské církve. Do té doby byli papežové příslušníci římské šlechty. Začíná krátké období říšských papežů.

Kliment II. vystupoval vstřícně vůči císaři - nutná obrana proti Normanům.
1049	nástup Lva IX. - vrcholí reformní snaha - aby papež byl skutečnou hlavou katolické církve (do té doby nebyl primát úplně prosazen. Kniha Klause Schatze: Dějiny papežského primátu)
·	Rozesílání papežských legátů do Říše i do Francie.
·	Svolává synody, kterým předsedá - směřují proti laické investituře

Jeho pontifikát ukončilo tažení proti Normanům - 1053 - byl propuštěn, zajat a po propuštění v roce 1054 umírá.
Dochází k rozporu mezi Východem a Západem. Papežem se stává Viktor II. (Gebhard)
1056	Umírá Jindřich III. a Jindřich IV. byl dán do poručenství papeže
1057	Viktor II. umírá - Jindřich IV. se dostává do poručenství kolínského arcibiskupa
Ukončeno období říšských papežů

Mikuláš II. (1058-1061)
1059	svolává synodu do Lateránu
·	přijímá pevná pravidla pro volbu papeže - kardinálské kolegium - 7 biskupů z diecézí kolem Říma, 28 kněží z Římských kostelů a 18 římských diákonů.
·	Papež musí být zvolen jednomyslně
·	Císař je vytlačen z volby papeže
Uzavřel v Amalfi mír s Normany - a ti přijali svá území od papeže lénem - základ normanského království a léna apoštolského stolce.

1073	Dosazen archidiákon Hildebrant - Řehoř VII. - nebyl zvolen kanonicky - ujal se papežského stolce

Jindřich IV. narážel na opozici v Sasku - noví držitelé území (uchvatitelé v době nedospělosti)

1075	vzniká Dictatus papae
·	Prosazuje primát římského papeže v rámci katolické církve (sesazování i dosazování biskupů) - do té doby přivlastněno synodám.
·	Papež může sesazovat a dosazovat císaře
·	Papež nesmí být nikým souzen
·	Papež vydává nové zákony
·	Rozhoduje o zřízení nových kongregací
·	...
Z římského biskupa se stává skutečně papež. Ale není jisté, zda byl Dictatus papae vůbec rozšířen.

Podzim 1075 - spor o Milánské biskupství - Jindřich IV. dosadil svého kandidáta. Řehoř ho vyzval, ať své jmenování zruší a je poslušný. Císař v odpověď uzavřel spojení s říšskou církví, kteří označili Řehoře za falešného papeže (označují ho za falešného mnicha) - na jejich stranu se přidali i severoitalští biskupové.
Řehoř císaře exkomunikoval a zbavil jeho poddané poslušnosti. Proti Jindřichovi se postavila opozice v Říši a on se musel očistit z klatby do roka - 1076 - pokoření v Canosse (odvolal i prosazené biskupy a musel odvolat, že král není podřízen žádnému pozemskému soudci) - klatba byla odvolána, leč přesto byl zvolen protikrál Jindřichův švagr - švábský vévoda Rudolf - byl i pomazán a korunován.
Jindřich zbavil své odpůrce lén (aspoň teoreticky). Získával další příznivce v říši.
1078	byla obnovena klatba Řehořem VII. - ale to pouze zvýšilo počet Jindřichových příznivců - označují Řehoře za hrobaře církevní jednoty. Rudolf Švábský zemřel na následky zranění ve vítězné bitvě.
1083	Jindřich vtáhl do Říma - kardinálové prohlásili Řehoře za zrádce a za sesazeného. Řehořovi pomohli Normané, ale museli Řím opustit - a s nimi i Řehoř - + 1085

1085	synoda v Quedlinburku
Od Jindřicha odpadávají jeho příznivci.
1087	papežem se stává Urban II. jako příznivec reformní strany (proti němu Jindřichův papež) - získává oporu ve Francouzském králi.
Na poč. 90. let tažení Jindřicha do Itálie - uzavřen v Itálii - povstání jeho syna Konráda. Dohoda, že pokud uzná papežskou ochranu nad říší - bude hned korunován císařem.
Jindřich Konráda zavrhnul a nechal zvolit za svého nástupce dalšího syna Jindřicha - ale ten se vůči němu také vzbouřil a roku 1105 ho nechal sesadit a stal se místo něho králem.

Spor o investituru v dalších oblastech
Francie
Kapetovská církev zde neexistovala - panovník ovládal asi 25 ze 77 biskupství. Kapetovští králové hledali oporu v papeži (když nedošlo na jejich manželství) - reformní strana měla ve Francii velkou oporu. Tento přístup byl ale rozdílný v různých oblastech Francie - Normané, aquitánští vévodové.
Filip I. zapudil roku 1092 zapudil svou ženu Bertu a chtěl si vzít jinou (tehdy už vdanou) Bertradu - našel podporu mezi svými biskupy - Ivo ze Chartres se pokoušel zabránit tomu, aby na panovníka byla uvalena klatba, ale lyonský arcibiskup na něj stejně uvrhl klatbu (tu ale nepodpořil Urban II.). Urban II. se vydává na cestu po Francii se snahou podpořit reformní hnutí. Na synodě v Clermontu - pronáší přísné zákazy laické investitury a velmi nerad musí pronést klatbu nad Filipem.

1096	† arcibiskup Richer ze Sens - jeho nástupce diákon Daembert

Ivo ze Chartres vypracoval koncept dvojí investitury - laické (pozemky - světská vláda) X duchovní (berla a prsten) - tento koncept byl prosazen.

Roku 1107 se Filip I. sešel s papežem v St. Denis - Filip a jeho syn Ludvík se pokořili před papežem a symbolicky předali Fr. království do rukou papeže.

Anglie a Normandie předtím vždy chtěli dosazovat své biskupy. Jindřich I. se pokoušel o smír s církví - povolal Anselma jako arcibiskupa do Canterbury, ale ten byl potom znovu vyhnán a byly zabrány jeho statky.
Vzniká zajímavý spis - církev se má starat pouze o své farníky - správa pozemků náleží světské správě. Církevní představitelé jsou královskými úředníky.

1107	Konkordát ve Westminsteru
Je zaručena svobodná volba biskupů a arcibiskupů - ovšem musí být na královském dvoře
Církvi náleží invest. prstenem a berlou, ale nový duchovní musí holdovat panovníkovi, čímž od něj obdrží listinu.
Říše
Jindřich V. navázal jednání s papežem Paschalisem II. (1110-11 - císařská korunovace v Římě).
Jin. argumentoval, že zřeknutím se investitury by byla podlomena královská moc. Papež mu za to nabízí vrácení všech církevních lén a církev se spokojí pouze s desátky - odpor biskupů a arcibiskupů - další 10 let jednání.

1122	konkordát Wormský - listina císařká (Heinricium) a papežská (Kalixtium)
1.	Svobodná a kanonická volba - vyhradil se hlavní úkol duchovních do té doby nejasný (kanovníci u sídel biskupů a arcibiskupů) - rodí se z nich kapituly u příslušných kostelů
2.	Císař má právo, aby probíhala v jeho přítomnosti (jen v německém království - netýká se italského a burgundského království)
3.	Panovník má právo udílet regalia - žezlo a světský majetek (temporalia)
4.	Papež udělí spiritualia - berlu a prsten


29. 10. 2002
Říše od 13. století
Po smrti Jindřicha VI. se sešlo shromáždění a byli zvoleni Ota Brunšvický a Filip Švábský.
Okruhy volitelů byly vymezeny poměrně vágně - nebyl ustálený. 7 kurfiřtů bylo kodifikováno až ve 14. století ve Zlaté bule Karla IV. Hlas mohl dědit jen nejstarší syn konkrétního volitele - dcery ani ostatní synové neměli právo. 
1338 - usnesení rýnského sjezdu kurfiřtů v Rennes. Do té doby musel být římský král zvolen jednohlasně. Sjezd se usnesl na tom, že platí prostá většina a takto zvolený král mohl vládnout bez souhlasu papeže. Podle těchto pravidel fungovala římská říše až do roku 1806.

Označení Římské říše v průběhu středověku.
Zprvu pouze Římská říše
Ve 12. st. se objevuje označení Svatá Říše Římská.
V 15. st. se začíná objevovat ... národa německého. 

3 království - italské, burgundské a německé
Nejprve byl král zvolen a korunován v Cáchách na Německého krále. Potom se objevuje korunovace italským králem (lombardská koruna v Miláně) + občas i burgundská korunovace (Fridrich I., Karel IV.).
Proměnlivá je jihozápadní hranice říše s Francií. V sev. Itálii jsou říšská území hlavně Lombardie a Toskánsko.

Po smrti Fridricha Barbarossy nastoupil Jindřich VI. Díky sňatku s Constancí vládl i v Sicilském království. Trvalo mu tam ale prosazení (až v roce 1194 s pomocí římských měšťanů). Ty tři roky do konce života se snažil využít k propojení vazeb mezi Sicílií a Říší.
1197 - + Jindřich VI.; v testamentu ustanovil:
·	Konstancie měla uznat papežovu svrchovanost nad Sicílií
·	Měla předat papeži statky Matyldy Toskánské
·	Za to měl papež uznat Fridricha II. jako římského císaře
·	Římský číšník Markvard měl složit lenní slib papeži.

Konstancie se ale pokusila o oddělení Sicilského království od Říše, nechala Fridricha II. korunovat na sic. krále a mezitím určila Inocence III. Fridrichovým poručníkem (zemřela 1198)

Papež se pokusil využít situace a znovu formulovat vztah mezi císařem a papežem. Bratr Jindřicha VI. Filip Švábský se pokusil zajistit vládu Fridrichovi, ale nechal se zvolit králem (1197), aby nevzniklo bezkráloví.

V roce 1198 byl zvolen Ota Brunšvický protikrálem - hrabě z Poitou - obchodní zájmy kolínských měšťanů. Došlo ke sporu - Filip korunován pravými insigniemi, ale papežským legátem a na špatném místě. Ota byl korunován falešnými insigniemi, kolínským arcibiskupem a v Cáchách. Která korunovace byla tedy pravá?
Obě strany se obrátili k rozhodnutí sporu na papeže.
Filipových volitelů bylo asi víc. Vychází z toho, že po svém zvolení může Filip vládnout v celé říši, aniž by byl korunován císařem. Tomu už zbývá jen formální potvrzení.
Otův tábor byl slabší a zoufale sháněl podporu. Měl na své straně Richarda I. Lví srdce, snažili se o potvrzení volby Oty papežem a postihl jejich protivníky klatbou. Inocenc III. využil Otovi situace a donutil ho, aby uznal všechny italské i papežské nároky v říši. Např. spor o Spolia (pozůstatky po duchovních osobách) a Regalia (práva využívání biskupských statků v nepřítomnosti biskupa).
Ota se zavázal ke splnění požadavků a Inocenc ho prohlásil za pravého římského krále. Ota vztáhl na papeže právo posuzovat zvoleného kandidáta, zda je oprávněn vykonávat funkci římského krále. Inocenc použil přirovnání svitu měsíce (světská moc - jen odraz slunce) a slunce (církev). Plenitura potestatis - plnost moci církve. To chápal i uvnitř církve - biskupové vykonávají svou moc jen díky tomu, že je na něj delegována papežem.
Objevuje se protest Filipa a Štaufské strany - nová žádost o Filipovu korunovaci.
Inocenc na to reagoval bulou - znovu zpracoval svoji teorii a Štaufy označil za rod pronásledovatelů církve - postavil se na stranu Welfů. Ale Štaufové měli stále výraznou mocenskou převahu - spojili se i s fr. králem Filipem II. 1205 - byl znovu korunován v Cáchách.

1208	byl Filip Švábský zavražděn bavorským falckrabím Otou z Wittelsbachu. V té chvíli byl Ota uznán Štaufským táborem (přijal i štaufské rádce).
	Proběhla nová volba a Ota se stal jediným kandidátem na císaře. Snažil se lavírovat mezi Štaufskými rádci a papežem.
1209	císařská korunovace Oty v Římě. Po této korunovaci se Ota postavil proti Inocenci III. a vznesl nárok na Sicílii. Inocenc III. jedná s Francouzským králem Filip II.
	Králem zvolen ve své nepřítomnosti Fridrich II. - nárok na užívání všech římských práv.

1212	Fridrich II. se vrátil do říše a podstupuje boj o své prosazení. Opět poskytuje ústupky v papeži. Měl podporu hlavně ve Švábsku, v Bavorsku a ve Francii.
1214	bitva u Bouvines (Franc. král X Ota Brunšvický) - definitivní zánik Otovy moci.
Tento spor ovlivnil i Francouzské království.
První Kapetovci byli omezeni na poměrně malou doménu. Rozšíření přišlo hlavně za Ludvíka VII. - sňatek s Eleonorou Akvitánskou. Pak ovšem přišel rozvod a francouzští králové byli tísněni ze dvou stran - anglické državy ze západu (Normandie, Anjou, Akvitánie, Bretaň, Blois, Rennes), hrabství Flandry a Champagne ze severovýchodu. Flanderský hrabě musel skládat lenní slib i fr. králi i římskému králi (část území).

Filip II. August (1180 - 1226) - do roku 1190 byl spojencem Richarda I. Lví srdce. Potom stáli proti sobě a Filip využil Richardovo zajetí k ofenzivě proti anglickým državám. Musel tedy uzavřít mír s Flandry a s Champagne.
Přesto byla tato ofenziva neúspěšná - dokonce utrpěl ztráty a musel se vzdát některých držav blízko Normandie. Po roce 1199 nastává obrat - Filip II. zinscenoval proces proti Janovi Bezzemkovi a zbavil ho jeho držav. Probíhá postupné obsazování anglických území. Ve 13. st. se podařilo s výjimkou Normandie a Bretaně získat všechna území. Mohl se opírat o královskou doménu, o Burgundsko a hrabství Toulose (spor s Plantagenety). Definitivní útok na zbytky anglických držav nastal po roce 1212 - smrt flanderského hraběte - jeho dcera byla vdána za Filipova poslušného lenníka. Proti tomu se postavil Jan Bezzemek.
Tento spor byl vyřešen bitvou u Bouvines. Došlo k výraznému rozšíření královské domény. Proměňuje se správní systém podle vzoru Plantagenetů. Rozdělil zemi do 22 okrsků - v jejich čele senešalové a bailli. Měli na starosti soudní pravomoci. Vedle nich fungovali prevoti - fiskální stránka správy král. domény. Vytváření velkých soudních dvorů v centrech jednotlivých krajů. Byla založena registra a účetní knihy. 
5. 11. 2002
Heretici - hereze
Odlišují se od oficiální nauky. Ale býval problém ve změně názorů církve - např. T. Akvinský, sv. František, ...

Označení za heretika ve středověku bylo poměrně časté - např. vzájemně papež a císař.

Největší podporu hereze nachází na venkově a ve městech.
Jean de Limeau - rozlišil vnitřní (přijímá křesťanské zásady) a vnější (spokojuje se s pokřtění) christianizaci. To ovšem rozpracoval pro poměry Francie ve 12. - 13. st.
Důležitý mezník v rámci christianizace je až 16. st. - tehdy byla Francie plně i vnitřně christianizována.

První hereze označujeme jako hereze jen proto, že známe další vývoj. Byl dokončen kánon nového zákona.

Ariánství
Ovlivněno manicheismem. Díky polemice proti těmto herezím byl na dlouhá staletí zakotven obraz heretika v katolickém pojetí. Takto přetrvalo až do novověku.

Další hereze se objevují až po roce 1000. Jsou to do 30. let 12. st. pouze jednotlivci - sedláci, měšťané, potulní kazatelé. Později se objevují heretická hnutí.


V průběhu 11. st. lze shrnout názory hereze do několika oblastí:
1.	Proti materiálním věcem - hmotné je nečisté; snaha o napodobení apoštolského života
2.	Proti církevní hierarchii - lidský výmysl
3.	Odmítání křtu a dalších rituálních praktik
4.	Odmítají uctívat nástroje Kristova umučení
5.	Zdůrazňují, že víra je vnitřní záležitost

Toto jejich učení známe z polemik jejich odpůrců.

První heretik je sedlák Leutart ze vsi v Champagni - odmítl platit desátky a zničil krucifixy v kostele a odehnal svou ženu. Po obvinění z hereze spáchal sebevraždu skokem do studny.

Kazatel Gandulf - proti křtu dětí, proti eucharistii - argumentem je, že Kristovo tělo by muselo být velké jako Alpy. Říká, že vyznání víry není žádná zásluha - rozhodující je vnitřní prožitek víry. Je proti manželství.

Kazatel Pierre de Bruis

Tanchelm
= Bohu se přiblíží ten, kdo žije podle božích zásad a to je právě Tanchelm - označil se za zástupce Boha na zemi, byl zavražděn katolickým knězem

Hnutí Pataria
Laická zbožnost - Náboženské i sociální cíle:
·	Lidé se pokoušeli naplňovat zbožnost vlastním sdružením a žít v něm čistým životem.
·	Sdružení komun prosazujících se měst - velké zastoupení řemeslníků, kteří nepronikli do komun.

Hnutí laické zbožnosti nejsou zpočátku odsuzována jako heretická.
K jejímu označení za herezi přispělo další hnutí:
Albigenští - Kataři
Bylo zasaženo Porýní, jih a sever Francie a sever Itálie. 2 teorie o jeho rozšíření:
1.	Od Bogomilů - zlepšila se komunikace mezi V a Z po 1. křížové výpravě.
2.	Domácí francouzské kořeny - svébytná křesťanská církev jako paralela k nevyhovujícím strukturám francouzské církve.

	Je fakt, že k velkému rozšíření Bogomilů dochází ve 40. letech 12. století.

V Kolíně nad Rýnem ve 40. letech doložení Pauperes Christi a rychle se rozšiřují na západ.
První biskupství Mont-Aimé v severní Francii.
V 60. letech bylo upáleno 30 německých sedláků v Anglii - misie Katarů po celé Evropě. 
V Kolíně byla založena i katarská škola.
Církev se ptá, co dává těmto heretikům sílu vydržet bolest na hranici, aniž by se vzdali své víry - Bernard z Clairvaux tvrdí, že je to ďábel.

Koncem 60. let se dostávají Kataři do krize.
1165	v Narbonne veřejné hádání zástupců katolické a katarské církve - nedopadlo ve prospěch Katarů
1167	Niketas se vydává do sev. Itálie (potkal Marka Hrobníka) a potom do jižní Francie - tam se konalo velké shromáždění - byla přijata závazná radikálně dualistická doktrína. Došlo k vytvoření 4 biskupství na jihu Francie. Už se to začíná ale vzdalovat křesťanství.

Katolická církev si uvědomuje nebezpečí od Katarské církve. Ve velkých městech spolu ovšem někdy bez problémů koexistovaly.

1184	koncil ve Veroně - papež i císař se sjednocují v myšlence proti herezím - nikdo nesmí kázat bez svolení příslušného diecézního biskupa. V bojích proti heretikům se angažovali hlavně cisterciáci - po 2. křížové výpravě byli totiž v krizi a tady nalezli nové pole působnosti. Dohoda, že usvědčení kacíři mají být předáni světské moci - zabaven majetek, upálení, ... Ovšem katarství se šíří dal

Zlom znamenal pontifikát Inocence III. 
1215	je přijato opatření, že nesmí vznikat nové řády a kongregace. Zřízení inkvizice

Po roce 1200 byli pravidelně vysílání na jih Francie papežští legáti - hlavně cisterciáčtí opati. Ovšem jejich misie byla dost neúspěšná - byli to bohatí růžolící opati, kteří nedokázali dát lidem příklad.
1206/7	byla provedena reforma biskupů na jihu Francie (často kvůli konkubinátu).
Hereze se rozšířila především na území hrabství Toulose - leník francouzského krále. Z návodu hraběte Raimonda byl zavražděn papežský legát (1208) - vyhlášena křížová výprava proti heretikům (odpustky, ochrana před věřiteli, ...). Do čela se postavil Simon z Montferratu. Filip II. se zatím neangažuje.
1209	začíná tažení. Křižáci táhnou nejprve k Béziers (vikomství) a potom ke Carcassone. Naložili s nimi krutě (včetně katolíků) a ostatní města potom se strachem otvírala brány. Hrabě Raimond kapituloval a křížová výprava vlastně skončila. Ovšem Simon z Montferratu na vlastní pěst pokračuje v tažení proti Toulose - porazil Raimonda a od papeže pak získal hrabství Toulose v léno (1211). Do věci se vkládá Petr II. Aragonský - v té době vedl boj proti Arabům na severu pyrenejského poloostrova.

1213	Aragonský král byl zabit a jeho vojska poražena. Simon z Montferratu se stává jedním z nejmocnějších leníků z celé Francie. Musí se ale potýkat se spoustou problémů - kulturní i jazykové odlišnosti. Propuká dílčí povstání.

1216	Simon opustil Toulose a propuká v něm povstání. Zpátky už ho nedobyl.
1218	Simon byl při obléhání zabit - vlády se ujal opět Raimond VI.
Do hry vstupuje Filip II. a hrozí Raimondovi, aby ustoupil od ochrany heretiků.
Jediné vojenské tažení fr. krále bylo v roce 1226 - Ludvík VI. protáhl územím.
1229	Král získal části hrabství pod přímou vládu - zbytek patří zatím dcerám hraběte, ale ty byly provdány za příznivce fr. krále a posléze celé hrabství do rukou krále.
1229	koncil proti heretikům
Založení univerzity v Montpellier - proti heretickým hnutím.

Povstání Raimonda VII. ve 40. letech. Našlo sice podporu, ale bylo neúspěšné.
Posledním útočištěm katarů se stává hrad Montségur.

Hereze byla tedy v podstatě vymýcena a na tom má zásluhu především inkvizice.

Episkopální inkvizice
Biskupové měli heretiky vyšetřovat a odsuzovat - majetek pak propadl biskupství nebo udavači.
Biskup byl vyšetřovatel i soudce.

Inkvizice za Řehoře IX. 
Svěřil ji dominikánskému řádu - ovšem ne výhradně. Objevují se i Františkáni.
Zkrátily se procesní lhůty. 
Ve výjimečných případech nemusel obviněný vůbec vědět, z čeho je obviněn a nemusel vědět, kdo ho obvinil.
Později bylo povoleno použití útrpného práva.
V bulách se ovšem zdůrazňuje, že obviněný musí mít právo se obhájit.
Záleželo na osobě inkvizitora. Známý je Bernard de Gui - sepsal známou inkviziční příručku pro rozpoznání hereze. Zkracuje se ztráta církve pro poznání hereze - seznamuje se s jejich učením a inkvizitoři si předávali informace. Přesto se vytvářeli různé virtuální obrazy heretických hnutí.
Ovšem Bernard de Gui z 900 rozsudků poslal pouze 42 lidí na hranici. Další tresty - veřejné pokání, pouť do svaté země, ... Vynesl dokonce 140 osvobozujících rozsudků.

Inkvizice přispěla k vyhlazení albigenských.
Poslední zprávy jsou z první třetiny 14. století.
E. Le Roy Ladurie - práce o Montaillou - vesnice, která byla celá heretická. Biskup tam prováděl pečlivé inkviziční šetření a dochovaly se z toho inkviziční protokoly. V té práci šlo o obraz života na středověké vesnici. Ukázala se problémová hranice mezi herezí a správnou vírou.

Byla objevena katarská kniha O dvou principech - potvrzena návaznost na manicheismus.
Základem učení bylo pravděpodobně odmítnutí krucifixu.

Rozdělení katarské církve:
·	Dokonalí - suplovali roli kněžstva - přísná životní pravidla, nesměli jíst živočišné produkty, nosit černý oděv. Museli přijmout Consuamentum. Musel asi 1 rok dodržovat pravidla a potom musel být vysvěcen některým z biskupů.
·	Věřící

Důsledné vytvoření paralelní církve.
Literatura:
M. Lambert: Středověká hereze - pokusil se zahrnout celý středověk až po husitství a jednotu bratrskou.
A. Brennon: Kataři - život a smrt jedné křesťanské církve
Herbert Grundmann: stručná přehledná práce ze 60. let - vyšlo německy

26. 11. 2002
Avignonské papežství
Kliment V. - zrušil templáře, pod záminkou křížové výpravy vyhlásil desátek.
Charakteristická volba papeže - kardinálové nesměli opustit konkláve.
Po jeho smrti se dostali do sporu Francouzi (Gaskoňci) a Italové.
Vliv francouzského krále na papeže začal už za Fridricha II. - papež hledal podporu u fr. králů proti císaři. 
Na přelomu 13. a 14. st. dochází ke sporům mezi Bonifácem VIII. a Filipem IV. Sličným - řada traktátů z obou stran dokazujících, že prvotní je moc světská resp. duchovní. Bonifác hlásal, že křesťanská společnost má pouze jednu hlavu (papeže) a od duchovní moci je odvozena moc světská. Jádrem sporu bylo zdanění francouzského duchovenstva. 
Po přepadení v Anagni zemřel Bonifác VIII. a další papežové už byli pod přímým vlivem francouzského krále.
Po Benediktovi XI. (1303-4) nastoupil Kliment V. a u něj byl vliv krále nejtěsnější.
1307	bylo připraveno obvinění Bonifáce VIII. podle souboru žalobních článků měšťana z Beziers. Kliment V. nařídil biskupům a arcibiskupům, aby provinění vyšetřovali - ti byli pod vlivem Filipa. Král chtěl, aby byl Bonifác VIII. posmrtně odsouzen a prohlášen za heretika.
1309	Kliment V. si zvolil za své sídlo Avignon - prozatím dočasně. Nikdy nezavítal do Říma - celý život se pohyboval po jižní Francii. Kliment V. trpěl duševní chorobou - asi migrénou.
Od té doby papežové zůstali v Avignonu - místo na pomezí Francie a Říše. Bylo jmenováno 10 nových kardinálů (9 Francouzů a 1 Angličan). Francouzská strana získala navrch v kolegiu.
V letech 1309 - 1378 bylo 80 % nových kardinálů z řad Francouzů.
1316	novým papežem zvolen 70 letý avignonský biskup Jan XXII. - vytvořil z papežské kurie silnou mocnost a vytvořil účinný fiskální systém. Snažil se těžit ze situace v říši - soupeřství Habsburků a Wittelsbachů. Chtěl využít toho, že římského krále musí potvrdit papež.
1322	bitva u Mühldorfu. Vyostřují se spory mezi papežem a králem. Jan XXII. se pokusil učinit z Ludvíka svou „loutku“ - jen z milosti papeže. Ludvík se ale nenechal nikam vmanipulovat - byl dán do klatby. Ludvík uskutečnil římské tažení a nechal se korunovat v Římě císařem - nejstarším kardinálem z rodu Colonnů - reální vládci Říma. 
1327-31	Ludvíkovo římské tažení. Nechal zvolit nového protipapeže Mikuláše V. - poslední císařský protipapež - bývalý minoritský řeholník. Jan XXII. měl spory s františkánským řádem - kvůli chudobě. V té době byly spory mezi 2 větvemi řádu - spirituálové X konventuálové, jestli mohou vlastnit majetek.

Františkáni (spirituálové) nalezli útočiště u Ludvíka Bavora. Spis Defensor Pacis (napsal Marsilius z Padovy) - jako zástupce římsko-katolické církve se počítá církevní koncil a nikoliv papež - jen zvolená osoba.

1334	zemřel Jan XXII. - spory s františkány se trochu uklidnily, ale urovnány byly až po nástupu Karla IV. Za jeho císařství se Avignon obklopil državami francouzského krále - Karel tomu nedokázal zabránit.
	Karel se snažil o návrat papežů do Říma - v Itálii to podporoval španělský kardinál Albormoz - podařilo se mu upevnit papežský stát.

1367-70	Urban V. se poprvé vrátil do Říma, ale přivedl s sebou francouzské úředníky - vznikly z toho spory, takže se musel vrátit do bezpečí Avignonu.

1377	mohl se vrátit do Říma Řehoř XI. - opět byly problémy, ale Řehoř XI. zemřel 1378.
	Objevil se tlak římského lidu na volbu italského papeže - arcibiskup z Barry jako Urban VI. - začal se chovat autokraticky - opozice zvolila Klimenta VII., který se vrátil do Avignonu - vznik schizmatu.
Papežský fiskalismus
Pocházel z pojetí plnosti papežské moci - že papež má právo sám obsadit jakékoliv církevní beneficium. Tato práva byla poprvé formulována Klimentem IV., ale ten ji prý dobrovolně a svobodně omezuje na ta beneficia, jejichž držitelé zemřeli (nebo se vzdali beneficia) při pobytu u kurie.
Jan XXII. rozšířil svou moc na všechna beneficia, kam dosadil držitele papež. Navíc to bylo rozšířeno na beneficia, jejichž držitel zemřel do 3 dnů cesty od kurie.
Avignonská kurie se zařadila ke 3 největším finančním mocnostem - Anglie, Francie a Sicílie.
Několik zdrojů příjmů:
·	Jan XXII. vydal sazebník pro poplatky za listiny - za každou listinu se platilo čtyřikrát (vyhotovení, zapsání, ...)
·	Servicia z církevních obročí - ve výši poloviny nebo celé dávky ročního příjmu z biskupství ( arcibiskupství) - při jmenování.
·	Zpochybňuje tím svobodnou volbu kandidátů kapitulou - potvrzoval ho přímo papež.
·	Příjmy z nižších obročí - faráři, kapituly - sám rozhoduje o obsazení
·	Duchovenský desátek
·	Denarius sancti petri - svatopetrský haléř od zemí, kteří si vyžádali přímou papežskou ochranu (Uhry, Polsko, Anglie, ...)

	Celou Evropou procházeli collectores - výběrčí papežských desátků. Kurie se stává i byrokratickou mocností. Zaměstnávala stovky písařů a tisíce úředníků - jeden z největších dvorů v západní Evropě. 

Spory o obročí (např. 2 platné listiny na jedno obročí) se řešilo u kurie - papežská rota -soudní dvůr.
Byli velmi tvrdě postiženy místní církevní instituce - biskupství, arcibiskupství, kapituly, ...
Pozitivní důsledek:
Rozmach finančnictví, papežská kurie se udržela jako mocnost.
Formulovala zásadu neslučitelnosti beneficií. (např. někdo nemohl být jáhnem a současně plebánem diecéze,...) To ale bylo často porušováno díky dispensům a v důsledku to vedlo k mnohoobročnictví.
Literatura:
Mollat: Avignonští papežové - shromáždil základní prameny.
Jean Favier - zabýval se financemi
Francis Rapp: Církev a náboženský život na sklonku středověku
Z našich autorů Jaroslav Eršil a Zdeňka Hledíková.
3. 12. 2002
Husův proces

Jiří Kejř: Husův proces

Ukázal, že proces byl veden z hlediska kanonického práva korektně, až na několik momentů :
1.	Klatba kardinála Collony - jeho práce nebyly předtím dány k nezávislému prozkoumání
2.	Hus se odvolal k soudu Kristovu - zhoršil svou situaci
3.	Hus se pokoušel vyklouznout i z těch článků, které byly pravé

Hus měl dva zastánce: král Zikmund, kardinál Zabarella

Bylo v Zikmundově zájmu, aby byl Hus osvobozen a Čechy byly očištěny z kacířství.
Zabarella se neustále pokoušel zmírňovat podmínky pro Husa. Nakonec se měl jenom vzdát některých článků, což Hus odmítl - byl připraven na mučednickou smrt.

Husův konec vyvolal v Čechách velké pobouření. Asi 450 šlechticů z Čech a z Moravy poslalo stížný list. 
Dějepisectví se snažilo hledat různé příčiny husitství: náboženské (církevní historikové), sociální hnutí (Marxistická historiografie) - monokauzalistické pojetí. (např. Grauss - dějiny venkovského lidu)

V současné době se předpokládá souhrn navzájem provázaných příčin. Šmahel ale vidí hlavní příčinu husitství v teologických sporech.

Rozhodně to má velkou souvislost s Wyclifovými spisy. Prokazatelné je přijetí v 2. pol. 90. let 14. st. Nejdůležitější spory: 
·	O univerzália - na univerzitách převládal Nominalismus X Wyclif byl realista. Němečtí mistři v Praze byli zastánci nominalismu. 
·	Remanenční učení - (Problém, zda se svátost stává tělem (krví) kristovým? Kristus je přítomen jen symbolicky)
·	Zda jsou platné svátosti, které podává kněz žijící v hříchu?

Poslední dvě učení byla nebezpečná pro církev jako takovou. 
Střety mezi českými a německými mistry - 
1409	Kutnohorský dekret - úspěch skupiny kolem Husa: Jan z Jesenice, Jeroným Pražský
1408	poprvé v radě Starého města pražského mají Češi převahu (od té doby skoro pořád kromě 1412)
Začíná spolupráce mezi radou a českými mistry.

Názory se šířily 2 způsoby:
·	Univerzitní kvodlibety
·	Reformní kazatelé

Nespravedlivě se hovoří o tzv. Husových předchůdcích (Matěj z Janova, Milíč z Kroměříže, ...), ale ti vycházeli jen z obecně známých kritik církve.

1408	Trojpapežství - problém Václava IV., který nevěděl kam se připojit (Karel mu odkázal příklon k Římu, ale bylo výhodnější k Avignonu). Došlo k oslabení královské moci.
Pro veřejnost byla nejdůležitější praktická kritika církve (faráři se nechávají zastoupit vikáři, konkubíny, loupeže, ...). Ve druhém desetiletí už bylo husitství silně rozšířeno, ale hlavně v Praze a v Jižních Čechách.

30. 7. 1419 - defenestrace, protože král dosadil protireformní německé radní. Ta byla už velmi dobře připravená. Potom po smrti krále dochází k neklidu, ale rada to celkem solidně pacifikuje.

Začíná jednání o podmínkách přijetí nového krále Zikmunda. Jednání se účastní i univerzita a rada Starého města pražského. Pražská univerzita na dotaz, zda je možné prosazovat boží zákon ozbrojeným bojem, odpovídá kladně.

Byl násilně obsazen Vyšehrad reformisty. Posádka pražského hradu zůstává věrná Zikmundovi.
Praha se stává centrem hnutí. Následuje jednání pražských vyslanců se Zikmundem v Brně. Jsou připraveni přijmout královi podmínky, ale Zikmund přijel 1420 do Prešpurku a nechal tam usmýkat měšťana Jana Krásu a nechal vyhlásit křížovou výpravu proti českým heretikům.

Husité obsazují Sezimovo Ústí - měšťané vyspávali kocovinu po masopustní noci - první opěrný bod v Jižních Čechách. Pak teprve přicházejí na „kopec“ a zakládají Tábor.

Reformisté začali obhajovat skutečnost (manifesty do Benátek), že odmítli právoplatného krále. V manifestech jsou formulovány 4 pražské artikuly:
1.	Zákaz světského majetku církve
2.	Přijímaní pod obojí
3.	Trestání smrtelného hříchu
4.	Svobodné kázání slova božího

První křížová výprava skončila neúspěšně bitvou na Vítkově (1420). Zikmund asi vůbec nezamýšlel Prahu dobýt a odmítl její obléhání. Nechal se korunovat ve svatovítské katedrále a odvezl korunovační insignie i poklad.
Zikmund se vrací zpět do Uher a rozpustil křížovou výpravu. Husité to chápali jako svůj velký úspěch - morální podpora -, protože prý porazili desetitisíce křižáků.

	Začalo první pnutí mezi konzervativnější pražskou univerzitou a radikálními Tábority.

Konec roku 1420 - Hádání ve Zmrzlíkově domě (mincmistra) - pražští a táborští mistři se hádají o sporné články v otázce liturgie, očistce, ...
Dochází k vytváření Táborského a Pražského městského svazu.
Jsou i spory uvnitř samotného Tábora. Jedním z důvodů je také přítomnost řady blouznivců, kteří si vykládali učení po svém - adamité a pikarti.
V roce 1420 byli vyhnáni z Tábora, protože to bylo silné i na táborské kněží. Z pikartů se vydělila skupina adamitů.
Pikartům šlo hlavně o remanenci a průběh liturgie (např. nemusí být v církevním oděvu, eucharistii je možné nahradit jinou potravou - normálním chlebem).

Žižka Adamity vyhladil - upálil.
·	Adamité měli značnou sexuální volnost a kolektivita - na základě nového zákona: „..rufiáni a nevěstky předejdú vás do nebeského královstvie..“
·	Neuznávali žádné církevní svátky ani neděli.
·	Moment sebezbožnění - Bůh je v dobrých lidech, Ježíš Kristus je náš bratr, „Otče náš, jenž jsi v nás, ...“
·	Predestinace - člověk se narodí předurčen k tomu, zda bude spasen nebo ne.
·	Jejich boj je povolen, protože vymýtají zlo, ale jinak fyzický boj není povolen
·	Táborské kněží nazývali vtělenými ďábly.

Jan Žižka byl na Táboře vůdcem strany pořádku. Položil základy mocenské vlády táborského svazu. Bral kněží jako ty, kteří mají jen sloužit službu boží, ale nemají mít žádnou moc. Proto mu byl jejich vliv trnem v oku.

Tábor byl sice založen jako antiměsto, ale v podstatě skoro od začátku tam byla městská rada.

Z Prahy vyrazilo vojsko pod vedením Jana Želivského do východních Čech - obsazují Kutnou Horu a další města a začleňují je do svého svazu.

1421	Čáslavský sněm - 20 správců království - 8 z nich byli měšťané (z 4 pražští).
Byli sem sice pozváni zástupci všech zemí koruny české, ale nakonec se stal jen sněmem českým.

1422	Žižkovo vítězství u Kutné Hory. Narůstají u něj rozpory s Táborem.
1423	Definitivní rozpor Žižky s Táborem - existují 3 svazy - Žížkův východočeský.

Do Čech byl pozván Zikmund Korybut, který se měl stát českým králem, ale narazil na nedůvěru. Snažil se o korunovaci v letech 24-27.

1424	Žižka bojuje s Táborem a Prahou (úspěšně) - v září byli spory uzavřeny Zdickými úmluvami. Počítalo se svoláním dalšího sněmu. Přímo ze Zdic vyráží velké tažení všech 3 svazů na Moravu, ale v průběhu tažení Žižka umřel.
1425-27	roste mocenská základna Husitů
1428	Začínají jednání se Zikmundem (začíná se proti němu vytvářet opozice v Říši) - jednání neúspěšná
1431	Porážka Zikmunda u Domažlic - začínají opravdová úspěšnější jednání.
Po Lipanech basilejský koncil.
1436	Basilejská kompaktáta - 4 pražské artikuly přijaté pro Čechy, ale jen pro ty, kdo uznávali husitství. Přijetí Jana Rokycany jako pražského arcibiskupa, ale nikdy nebyl vysvěcen.

Přechod ke stavovské monarchii - zemský sněm.

10. 12. 2002
Morová epidemie
Kronika Giovani Vilaniho
Veliký mor v roce 1348  - vykládán jako boží trest za hříchy. + další příznaky - požár, rozbití svíce svatého Jana - všechno to způsobeno špatným životem Florenťanů. 
Ve většině těchto měst probíhal mocenský boj - poražení byli vyhnáni. Byli jim zabaveny jejich statky. 
Morem byli nejvíce postiženi „ti nejskvělejší“ - bohatí radní, měšťané.
Bránili se izolací nemocných a velikými procesími, kterými se chtěli zalíbit Bohu. 
Po morové epidemii většinou nastával krátkodobý výkyv cen a potom dlouhodobě klesaly. Ale ve Florencii přišla velká drahota na delší dobu.
Morová epidemie stojí v základu všech konceptů tzv. Krize středověku.
Evropa neznala mor už od 8. století - poslední velký byl tzv. Justiniánský mor v 6. st.
Autoři při popisu nemoci čerpali z řeckých pramenů. Od 8. do 14. st. tady skutečný pravý mor nebyl - jen různé hladomory a podobné.
Současníci označovali velký mor let 1347/8 Pestilentia Maxima.
Mor se sem dostal z Asie. Na počátku 40. let byly zasaženy jižní a JV části dnešního Ruska. Počátek cesty moru je na Krymu, kde byla obléhána pevnost Kafa Tatary, kteří byli nakaženi morem. Janovská loď, která uprchla, byla nakažena a po cestě už šíří mor. Od konce roku 1347 se mor šíří z Jižní Itálie na sever do celé Evropy. Z toho mj. vyplývá, že už nejsou uzavřená společenství a po kupeckých stezkách se snadno šíří po celé Evropě.
Bakterie moru byla identifikována v 19. st. - z blech u hlodavců se šíří na člověka a pak se šíří i lidskými blechami.
Rozlišují se dvě formy moru - hlízovitý (zduření míšních uzlin - byla šance na přežití a následnou rezistenci vůči moru) a plicní (nebezpečnější a rychlejší). 
Pro šíření plicního moru je ideální teplé podnebí na jihu, naopak hlízovitý byl více rozšířen na severu.
Nejrychleji se šířil mor po vodních (mořských) cestách (už 1348 byl zasažen Londýn) a pak po souši (Dánsko, Norsko a 1353 s evropskými kupci do Moskvy). Nešířil se ovšem rovnoměrně. 
Kromě obchodníků šíří mor flagelanti.
1350	Papež vyhlásil velké putování do Říma - přichází druhá velká vlna.

Další velká vlna moru přichází na konci 70. let, ale už nebylo tolik obětí. 
Ovšem všechny závěry o počtu obětí jsou hypotetické - nejsou přesné statistické středověké údaje.
Rozsahy se u historiků pohybují 15 - 60 %

Pokus spočítat oběti provedl už Kliment VI. - ale jeho počtáři došli k číslu asi 43mil.

V Brémách - 55 % obyvatel
V Lübecku - 25 % majitelů domů; 35 % všech radních.

V jedné z burgundských vsí umíralo běžně 19 lidí za rok. Tento rok přes 600 lidí.

Další údaje už jsou hypotetické (Normandie asi 30 %, Siena asi 50 %)
V Anglii 30 - 35 %, Londýn 25 - 30 % - pro anglický klérus cca 40 %.
Některé kláštery byly vylidněny. U kléru to bylo vysoké, protože udělovali poslední pomazání. Podobné to bylo u veřejných notářů (sepisovali testamenty). 
Současné odhady počítají asi s 18 mil. obětí v průběhu 2. pol. 14. st. (tj. asi 30 %)
Demografická regrese byla ale už před morem - v rozvinutých částech Evropy nastalo přelidnění - jakákoliv neúroda znamenala tragické následky. 1315 - 17 - první velký hladomor, 1337 - nálet kobylek.

	V roce 1348 se začínají objevovat první lékařské spisy s pokusem o popis moru. Objevují se tradiční dobové předpisy - např., že mor se šíří pohledem a je nutné zakrývat oči. Vykuřování měst - oheň očišťuje.  Objevují se ale i racionální prvky - izolace nemocných, umísťování na vyvýšené místo - zákaz shromažďování.

Žádný lékař neví o této nemoci nic jistého než to, že se nazývá epidemie - je třeba před morem prchat - velký hromadný úprk z nakažených oblastí.
Vzrůstá počet odkazů církvi a po roce 1348 významně vzrůstá stavební činnost církevních staveb. (Čím větší počet odkazů církvi, tím větší naděje na spásu.) Ale kněží také odmítají přicházet k umírajícím a odmítají se s nimi setkat.
Mor je chápán jako boží trest - vzrůstá obliba sv. Šebestiana a sv. Rocha (moroví patroni) - zpřísnění morálních pravidel - vyhánění nevěstek, zákaz hazardních her, ...
Za mor mohou Židé - nastávají velké pogromy (ale ty byly v menší míře už dříve). Jindy je dávána vina malomocným, chudým, Angličanům (ve Francii)...
Nastává idealizace období před morem - v dobových pramenech současnost v nejhorších barvách - předtím zlatý věk. Teď pomřeli „všichni dobří lidé“ - rozklad veřejné správy a veřejných úřadů - vzrůstá kriminalita. Mor postihuje především nositele veřejných úřadů.

Pro koncept Krize středověku jsou důležité hospodářské změny.
Mor vylidnil města a dochází ke stěhování obyvatel z venkova do měst - města začínají podporovat přistěhovalectví.
Rozvírání cenových nůžek - mezi cenami řemeslných výrobků a cenami potravin. 
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V téhle reakci začínají také stoupat mzdy ve městech.
Prohlubuje se více oblast mezi hodně bohatými a hodně chudými. Ale zato se posiluje střední vrstva, která proniká do veřejných úřadů - oslabení moci patriciátu.
Na venkově dochází vzhledem ke snížení cen potravin k řadě různých krizí. Následek je pustnutí vesnic (i kvůli dalším faktorům - válečné plenění, ...)
Úbytek obyvatelstva na venkově - úbytek příjmů pro vrchnost - chudnutí nižší šlechty.
Nižší šlechta odchází do vojenských služeb nebo loupit (nebo obojí). Vzrůstá zatížení venkovského obyvatelstva v 15. století - především ve Francii a v Říši. Postiženy jsou především církevní velkostatky - musí vybírat zmenšující se dávky pro sebe, odvádět zemské dávky a odvádět dávky do Avignonu nebo do Říma.

Badatelé hledají v pramenech sociální bouře (pro 15. století). Ale ve městech je to poměrně vzácné (spíše mocenský boj), ale i na venkově šlo pouze o dílčí nepokoje. První velkou bouří je až Německá selská válka (1526/7). Otázka je, zda se jedná o Krizi středověku nebo o soubor různých dílčích krizí (tento názor dnes převládá). 
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