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Úvod do studia středověkých dějin
Studijní literatura
základní obecná literatura:
Bláhová, Marie: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota (3). Historický komentář. Rejstřík. Praha, Academia 1995. (vývoj středověkého kronikářství u nás i v Evropě)
Dějiny hmotné kultury I 1-2. Praha, SPN 1985. (běžný život středověkých lidí, dobrá grafika)
Le Goff, Jacques + Schmitt, Jean-Claude: Encyklopedie středověku, Vyšehrad 2002
Le Goff, Jacques: Kultura středověké Evropy. Praha, Odeon 1991. (základní dílo)
Le Goff, Jacques: Středověká imaginace. Praha 1998.
Le Goff, Jacques: Středověký člověk a jeho svět
Gurevič, Aron J.: Kategorie středověké kultury. Praha, Mladá fronta 1978. (studium mentalit)
Gurevič, Aron J.: Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku. Praha, H&H 1996.
Smetánka, Zdeněk: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách. Praha, Mladá fronta 1992.
Spunar, Pavel: Kultura českého středověku. Praha, Odeon 1985. (osobnosti)
francouzská škola Annales:
Duby, Georges: Vznešené paní z 12. století I. Brno, Atlantis 1997.
Duby, Georges: Neděle u Bouvines 27. červenec 1214. Praha, Argo 1997.
Duby, Georges: Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. Praha, Argo 2002.
Holzbachová, Ivana: Škola Annales a současné pojetí dějin. Antologie textů Brno 1995.
Mollat du Jourdin, Michel: Evropa a moře. Bratislava, Archa 1994. (středověk a moře)
západní kroniky:
Fulchera Chartresského Historie jeruzalémská čili Děje rytířstva křesťanského na výpravě do Země svaté ... Praha, Družstvo přátel studia 1920.
Helmolda kněze buzovského Slovanská kronika. Praha, Vyšehrad 1947.
Froissart, Jean: Kronika stoleté války. Praha, Mladá fronta 1997.
Joinville, Jean de: Paměti křižákovy. Praha 1965. (Ludvík Svatý a jeho křížové výpravy)
Řehoř z Toursu: O boji králů a údělu spravedlivých. Kronika Franků. Praha 1986.
Staré francouzské kroniky. Živá díly minulosti. Praha, SNKLU 1962.
cizojazyčné úvody a bibliografie: (nedostupné)
Boockmann, Hartmut: Einführung in die Geschichte des Mittelalters. München 1992.
Cantor, N. F.: Inventing the Middle Ages. New York 1991.
Dolcini, C.: Guida allo studio della storia nedievale. Torino 1992.
Fuhrmann, Horst: Einladung ins Mittelalter. München 1989.
Goetz, Hans - Werner: Proseminar Geschichte: Mittelalter. Stuttgart 1993.
Pacaut, Marcel: guide de l'Étudiant en Histoire médiévale. Paris 1968.
Quirin, Heinz: Einführung in das Studium der mittelalterichen Geschichte. Stuttgart 1990.
Schuller, P. - J.: Grundbibliographie: Mittelalteriche Geschichte. Stuttgart 1990.
Heit, Alfred - Voltmer, Ernst: Bibliographie zur Geschichte des Mittelalters. München 1997.
Seibt, Ferdinand: Glanz und Elend des Mittelalters. Eine endliche Geschichte. Berlin 1992.
další literatura:
Třeštík, Dušan: Vznik Velké Moravy
Třeštík, Dušan: Počátky Přemyslovců
Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí
Žemlička, Josef: Století posledních Přemyslovců 
Mezník, Jaroslav: Lucemburská Morava
Boček, P., Goněc, V. a kol: Dějiny střední, JV a V Evropy
Eco, Umberto: Jméno růže
kolektiv autorů: Velké dějiny zemí Koruny české I.-V.
Středověk
	- Medium Aevum - výraz se objevuje na sklonku 15. století (1469, Giovanni Andrea, papežský humanistický knihovník) u italských humanistů, snaha odlišit střední věk (mezidobí - barbarský úpadek, temný přechodný věk) od antiky a renesance.
Periodizace středověku
	Periodizace středověku je nejednotná, byla ovlivňována subjektivními zájmy.
	Dělení na antiku (starověk), středověk (media tempora) a novou dobu (novověk) bylo kanonizováno v dílech Christopha Cellaria (Kryštofa Kellera) a George Horna (1620-1670) - Noemova archa (1666) - středověk ohraničil daty 300 (vpád skythských kmenů) až 1500. Datace - 476 (pád ZŘŘ), resp. vládou císaře Konstantina (306-337) /první křesťanský panovník - 313 - Edikt milánský, tolerance křesťanství/; 330 - 1453 - založení a pád Konstantinopole. Běžná datace: 476-1453, popř. 1492. Marxisté - do 17. století.
	Jiná datace: 375 (Hunové); 1492 (Amerika, konec reconquisty), 1517 (31.10. veřejné vystoupení Martina Luthera ve Wittenbergu, 95 tezí), 1648 (konec třicetileté války, poslední náboženská válka); Belgický historik Henry Pirenne: počátek středověku roku 800 (ovládnutí Středozemního moře muslimy); Jacques Le Goff: od 3. století (středověk z hlediska ekonomických vztahů ve společnosti) do poloviny 19. století (konec feudálního řádu) = „dlouhý středověk“, jádro středověku 1000-1350 (mor 1348-9) = „krátký středověk“ - rozkvět středověké Evropy.
	Církevní datace:
přelom 5./6. stol. - christianizace Germánů - počátek 16. stol. - reformace 
- konec někdy extrémně až v 18. stol. - osvícenství
	Německé národní dějiny:
raný středověk: 375 (Hunové) - 911 (zemřel Karlovec Ludvík Dítě)
vrcholný středověk: 911 - 1250 (zemřel Fridrich II., interregnum)
pozdní středověk: 1250 - 1492 (objevení Ameriky)
	Nejobecnější datace (6. - 15. století):
I. Raný středověk
	a) starší etapa (přechod) - 6.-9. století; stěhování národů, usídlení germánských kmenů, dokončení christianizace, úpadek antického ekonomického systému, dožívání pozdně římských prvků v administrativě, úpadek a přesun vzdělanosti z měst do klášterů, šíření křesťanství za Limes Romanus (Německo, Slované).
	b) vlastní raný středověk - 9.-11. století; vzniká a šíří se lenní systém, vytváří se vztah pán - poddaný, resp. senior - vazal, postupně mizí otroctví, vznikají křesťanské státy (první státní útvary) v severní, východní a střední Evropě, křesťanské panství se zvětšuje na Pyrenejském poloostrově, Arabové vytlačeni z jižní Itálie a Sicílie, rozkol Z a V církve: 1054 - velké schizma, boj o investituru v západní církvi.
pozn. od 10. století zhroucení královské moci Karla Velikého, navazuje „doba hradů“ (u nás hrady až od 13. století).
II. Vrcholný středověk
	- 11.-14. století; dotvoření lenních institutů (jejich retardace ataky), nové technologie v zemědělství a řemeslech, růst počtu obyvatelstva, rozsáhlá kolonizace východním směrem, rozvoj měst jako center (u nás 13. století, Němci 12. století) a dálkového obchodu (trasy), křížové výpravy znamenají kontakt s východním světem, v církvi se šíří nové reformované řády, objevuje se gotika, ve filosofii kvete scholastika, zakládány nové univerzity, královská moc se střetává se stavy (ve druhé polovině tohoto období), roste význam národních států.
III. Pozdní středověk
	- polovina 14. - konec 15. století; ekonomická stagnace a krize, mor, války (nejvýznamnější stoletá válka mezi Anglií a Francií), razantní pokles počtu obyvatel, krize v církvi: avignonské zajetí papežů (1309-76), schizma od 1378 - Z církev, 2 až 3 papežové, konsiliární hnutí (nadřazení koncilu papeži, opravné prostředky na nemoci církve); Itálie: humanismus, renesance; úpadek moci Svaté říše římské, Říše: vzrůst stavovství - moci stavů; zámořské výpravy; Johann Huizinga (Holanďan): „Podzim středověku.“
	pozn. za marxismu středověk = feudalismus, konec brán až do poloviny 17. stol.
- pro naše území tato datace pokulhává
	Datace vhodná pro naše území:
raný středověk: 10.-12. století
vrcholný středověk: 13.-14. století /převratné 13. stol., na Západě už ve 12. stol., Karel IV. - vrchol, na západě už válka Anglie s Francií, mory, .../
pozdní středověk: 15. století /Václav IV., husité - za komunismu prezentováno jako národní rozkvět, nacionalisté, byl to ale podzim - rozhodně na západě je to tak bráno, úpadek/
Hodnocení středověku
	humanismus, osvícenství: temno, barbarství, destrukce, úpadek
	romantismus: 19. století: nepatřičný (romantický) obdiv k rytířství a germánskému (i slovanskému - Mikoláš Aleš, Ženíšek) barbarství
	rehabilitace středověku - dva směry:
	1. nové dějepisectví - Francouzi: nutnost chápat středověk v celé jeho šíři (války X obyčejný život, životní prostředí, mentální universum, psychologie kolektivu) đ historie mentalit (neosobní obsah myšlení, mechanismy ducha operujícího na různých rovinách téhož duchovního souboru); rozvoj a spolupráce s vědami: psychologie, sociologie, medicína, biologie, ekonomie.
	2. směr rehabilitace středověku - ocenění rozmachu ducha středověku, je to spojeno s filosofií a teologií - Roman Guardini: „Musíme se oprostit od přílišného zapuzování i obdivování, v určitém smyslu je to vrcholné období historie.“
Jak chápal středověký člověk čas a prostor
	- nevíme to přesně, spekulujeme; řídíme se prameny (kroniky, listiny). Důležitá role při bádání: etnografické (národopisné) výzkumy, folklór, církev.
Čas
	Středověká společnost byla dominantně agrární (až do 19. století / 1. polovina 20. století); /města se rozmáhala, ale jen doplňovala venkov/. Pro takovou společnost byl čas určován střídáním ročních období, přírodních jevů = čas cyklický (orba, setí, úroda).
	- klimatická proměna: léto X zima (jednotné názvy ve všech slovanských jazycích) đ binární chápání času (jaro a podzim = přechodná období; jaro - vesna, podzim - jeseň, oseň).
	- důležitý byl přírodní vegetační cyklus, člověk pozoruje přírodu, pravidelné události
	- názvy měsíců u Germánů:	červen - měsíc úhoru
					červenec - měsíc kosení
					září - měsíc osévání
					říjen - měsíc vína
					leden - měsíc mlácení
					únor - měsíc chrastí
					duben - měsíc trávy
	Skandinávci:	květen - čas sbírání vajec
				červen - slunečný měsíc
				říjen - měsíc porážení dobytka
				prosinec - měsíc beranů, měsíc připouštění dobytka
		srpen - srpy (žalo se jimi obilí)
		listopad - padalo listí (krmivo, podestýlka)
		březen - březost
		říjen - říje jeleních zvířat
	- Sasko - opevněné kostely (Wehrkirche) - místnost nad presbyteriem, kam rodiny ukládaly vyuzené části (špek), v případě útoku se tam obyvatelé uchýlili
	Čas světský bez významu, důležitý čas mytologický (mýty - dramata - svátky), smysl mělo pouze to, co bylo tradiční (až do tohoto století) đ mýtus (události bez individuálních rysů) - proces mytologizace. Barbarské doby - kult předků, příslušnost k pokolení; někteří dokázali jmenovat předky daleko do hloubky (i dnes, pěvci).
	Lineární čas - přineslo ho až křesťanství, stvoření đ Kristus đ apokalypsa = čas má počátek đ kulminace đ konec; Augustinus Aurelius /sv. Augustin/.
	X
	Cyklický čas (např. Osiridův kult) - odsunuto na nižší úroveň, mezi lidem stále živé, přizpůsobeno novému náboženství, nový obsah svátků.
-	chilianismus (řec. chilioi = tisíc) /milenarismus - milénium/ - konec světa s koncem tisíciletí
-	nejdůležitější svátek - Velikonoce (Pascha)
Dělení dne:
-	základ: východ a západ slunce
-	církev měla čas pod kontrolou, důležitá funkce zvonů
-	poledne a půlnoc byly jednotky teoretické (až do novověku)
-	pravidelné, moderní, den se dělil na 6 úseku po dvou (delší v létě než v zimě)
-	církevní dělení dne (převzato od Řeků a Římanů):
-	kanonické hodinky (horae canonicae) = nestejné hodiny (horae inaequales)
-	časová situace v severní Itálii na konci listopadu (slunce vychází v 7:30 a zapadá kolem 16:40):
	1. Matutina (Vigiliae) /cca 2:30-3:00/
	2. Laudes (Matutinae) /cca 5:00-6:00/ - chvály končí na úsvitu
	3. Prima /cca 7:30/ - chvíli před rozedněním
	4. Tertia /cca 9:00/
	5. Sexta - v poledne
	6. Nona /cca 14:00-15:00/
	7. Nešpory (Vespera) /cca 16:30/ - při západu slunce
	8. Kompletář (Completorium) /cca 18:00/ - v 19:00 jdou mniši spát
-	matematické či astronomické dělení dne: stejné hodiny (horae aequales), 24 hodin od západu do západu slunce (italský, český způsob).
Prostor
	Středověk neměl pochopení pro novoty, změny a vývoj, měl pochopení pro tradice. Důvěrný vztah k přírodě, částečné vyčlenění z přírody (církev: člověk = nejdokonalejší Boží výtvor), přírodu však dramaticky nenarušil, estetický moment vztahu k přírodě chybí. Silný vztah k půdě (dodnes) – pole (združstevňování...)
-	centrální role pozemku představovala i model vesmíru.
-	vzdálenost se měří počet dnů cesty (nebo počet zastávek)
-	dráha – počet kroků (modius, strych), 1301 – pruty (frutex, virga, Rute, Ruthe), loket (kráječi suken)
-	agrární výměr – jitro (lat. jugerum, něm. Morgen, fr. journal) - plocha, kterou může oráč zorat za jeden den
-	popluží /země/ (aratrum, aratura, pflug) – obdělá se jedním potahem s jedním pluhem
-	množství osiva, výnos (peníze)
	Za ukazatele nástupu vrcholného středověku (u nás od 30. let 13 stol.) pokládáme lánový systém – stará plužina se dělí na lány (laneus /Lahn/, mansus) – rozsah, bonita, klima, množství osadníků đ pevné jednotky (měřice). Velikost lánů ve střední Evropě kolísá mezi 17 ha (vlámský) a 35-37 ha (franský, protáhlý, S Morava). Kolísá též mezi 20-120 měřicemi (měřice = průměrně 16ha – vyživení a zajištění jedné rodiny). Zemský český lán odvozený od pražského lokte měl 18 ha (48 jiter).
-	hranice pozemků určovány objížďkou – újezd (linus)
-	obchůzka, katastr – vsi
-	kopce, potoky, kříže
např. Velehradský újezd (klášter, 1204): říčka Peška na S, kámen „Králův stůl“, hora, les, ostrov na řece Moravě
Krajina západní a střední Evropy:
-	„tajemný“ les, bažiny đ pole (nízký výnos)
-	lidé příliš neopouštějí svou ves, jen na trhy, párkrát za život do centra (město)
-	půda lidem nepatří – když pán vymění půdu, lidé se stěhují
-	kolonizace
-	oproti tomu: šlechtici cestují, výpravy, Češi už v 11. století v Itálii, 12. století Cařihrad, Jeruzalém
-	důležité styky církve
-	rytířské řády
-	klerici
Pouti:
-	mnoho poutníků, laici i duchovní, do zahraničí jen movití, domácí jen v regionech (husitství – „poutě na hory“)
-	spása, pokání za hříchy
-	poutnické průvodce, kovové pamětní odznaky
1.	Svatá země, Jeruzalém – dominantní role, ideové centrum světa, „trojnásob svaté město“, muslimové, Židé – Zeď nářků, křesťané – Olivetská hora, Via Dolorosa, Golgota, Boží hrob.
2.	Řím – přes Alpy, Vatikán (sv. Petr)
3.	Santiago de Compostela (Svatý Jakub v Compostele) – Španělsko, třetí veliká pouť středověkého křesťanstva po Jeruzalému a Římu (Clunyjský řád), tzv. francouzská cesta
-	Canterbury (sv. Thomas Becket, 12. století)
-	Tours, Paříž – St. Denis, Magdeburg atd.
-	méně kult sv. Marie
Obchod:
-	dobrá organizace, ozbrojený doprovod
-	Řezno, Norimberk, Krakov
	Středověký svět založen na dualismu, na protikladech: nebe X peklo, křesťané X pohané, dobro X zlo (částečně dodnes). Město narušuje staré principy, feudalismus je v protikladu s organizovaností; vznikají nové obchodní vazby, administrativa; đ reformace.
Slovanská kronika Helmolda Buzovského (12. století, farář v Buzově, Holštýnsko)
Církevní řády a kláštery
pozn. Bible:
	prorokové: Eliáš, Ámos, Samuel, Nátan; hebrejská Bible: Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Mojžíš; Nový zákon: Jan Křtitel, Anna, Ježíš; islám: Muhammad, Abraham, Mojžíš, Ježíš, Noe
	králové: Saul, David, Šalamoun, Ježíš
	pozn. Svatý grál - Kristův kalich při Poslední večeří, Kristova krev; i keltské báje
-	síť klášterů = důležitá struktura pro přenos vzdělání (sekundárně; primárně: život v askezi)
-	vítězí: Západ – řehole sv. Benedikta
		    Východ – řehole sv. Bazila Velikého
-	počátky řeholí: asketi a poustevníci (anachoreti)
-	nejvýznamnější: sv. Pavel Thébský, sv. Antonín Veliký
-	mendikantské (žebravé) řády - ponížení a chudoba, „boom“ v 13. století: minorité (směli žebrat jen o jídlo), františkáni (sv. František z Assisi, 1219 zděšen z křižáků v Egyptě, †1226), klarisky (Klára z Assisi, Anežka Česká), dominikáni (sv. Dominik Guzmán), kapucíni, augustiniáni, karmelitáni, servité, trinitáři, pavláni, milosrdní bratři.
	Východ: Sv. Pachomios a cenobitský život - (292-346) - zorganizoval a vedl kolonii tvořenou žáky u egyptských Théb. R. 320 založil mnišskou obec na Horním Nilu. Jádrem byl kostel, refektář a nemocnice. Kolektivní pobožnosti, důraz na naprostou poslušnost, vysoká hodnota manuální práce, negramotné mnichy učily číst a psát. Postupně pro muže i ženy.
	Komunita z Egypta na Sinaj a do Malé Asie - církevní otec sv. Basileos Veliký (330-379) - autor dvou prvních řeholí (z lat. regula - pravidlo) - větší a menší, zakladatel východního mnišství, které se až do novověku nereformovalo. Dodnes existují samostatné kláštery, v čele opat (igumen), i laik či klerik s nižším svěcením. (pozn. ani Konstantin či Metoděj neměli při příchodu na Moravu vyšší svěcení /Metoděj měl snad jáhenské/) pozn. řec. monachos - mnich (monos - sám), eremité - poustevníci, eremitáže - poustevny.
	Západ: Mnich Honoratus založil roku 410 klášter Lerinum u Nizzy. Cassianus (Jan Kasián) založil roku 415 klášter sv. Viktora u Marseille.
	Sv. Benedikt z Nursie (*cca 480 - †cca 547) - otec západního mnišství. Život sv. Benedikta (Vitae sankti Benedikti) je znám jen jako legenda z druhého z Dialogů, které napsal papež Řehoř I. Veliký (590-604) 50 let po Benediktově smrti (Řehoř znal čtyři Benediktovy spolubratry); /pozn. za První republiky český překlad/. Benedikt se narodil v dnešní Norcii u Spoleta ve střední Itálii, pocházel z dobré římské rodiny. Studia nedokončil, stal se poustevníkem v jeskyni a mniši jej požádali, aby jim byl opatem. Byl ale zklamán, protože mniši nechtěli vést asketický život podle jeho představ, proto se vrací zpět do jeskyně (živil ho mnich Roman pomocí provazu a košíku). V okolí jeskyně se postupně vytvořily další komunity mnichů (12). Benedikt se stal jejich hlavou a všichni odchází k hoře Cassino, kde ničí Apolonovu svatyni a zakládají kostel (sv. Martin z Tours). Klášter v Monte Cassinu u Neapole založen roku 529 (ve stejném roce zavřena platónská Akademie v Athénách). Kolem roku 540 píše Benedikt svou řeholi (Regula Sankti Benedicti) - proti přehnané východní askezi, opatské kláštery (materiálně zajištěné); hlavním pramenem bylo Učitelovo pravidlo (Regula magistri) + další řehole. Heslo: ora et labora! (modli se a pracuj!). V době života sv. Benedikta podle této řehole žily pouze tři kláštery. Misionářští benediktini se rychle rozšířili po Evropě.
	Benediktinky: sv. Scholastika (Benediktova sestra) založila klášter ve Fumarole (blízko Monte Cassina).
	Roku 577 bylo Monte Cassino dobyto Langobardy, mniši odešli, nový klášter (Anglie), úpravy: textus purus (původní), textus interporalus (vpisky), textus receptus (zjednodušený). V letech 717-730 je život montecassinské komunity obnoven v rozvalinách.
	817 probíhá reforma četných benediktinských klášterů, reformátorem rádce Ludvíka Pobožného, omezený a fanatický mnich sv. Benedikt z Ainaine (†821) – přísná původní řehole, jejíž kvalitní opis musely mít všechny kláštery. Zákaz klášterních škol, nadlouho zastavení „karolinské renesance“; ve Francké říši je Benediktova řehole tou jedinou platnou. Důraz kladen na otcovskou pravomoc opata (lat. abbas = otec, hebrejsky abba = otče! - Kristus, ženská větev: abbatissa = abatyše – „opatka“), poslušnost a pokora mnichů vůči opatovi či jeho zástupci (děkan đ převor /lat. prior/), radostné vykonávání práce (pole, zahrada), chórová modlitba několikrát denně (viz dělení dne).
	Již za Benedikta monastický život v keltském prostředí (Irsko đ Skotsko, Anglie), opat nad biskupem, Columbanova řehole (Columbanus Starší, †597), centrem misijní činnosti Irů jeho klášter Hy (Jona). Iroskotští mniši měli vyholenou přední část hlavy (vzadu dlouhé vlasy). Rozsáhlé misie na kontinent (Francie, Německo, Velká Morava), Columbanus Mladší (†615), jeho žáci Gallus (Havel, Švýcarsko) a Eustasius (Bavorsko, tam úspěšný až Emmeram-Jimram, † asi 715 v Řezně).
	Misionáři z Irska se střetli s anglosaskými benediktinskými misiemi. Řehoř I. poslal opata Augustina do Anglie, tři biskupství s centrem v Canterbury. Roku 719 pověřil papež Řehoř II. (715-731) Wynfritha (*cca 675 ve Wessexu), = sv. Bonifác (apoštol Německa), aby pokračoval v misionářském díle Anglosasa Willibrorda i na území na východ od Rýna; založil mnoho biskupství, věrnost papeži, arcibiskup Germánie, podpora od Karlovců, Durynsko, Bavorsko; zavražděn pohanskými Frízy roku 755. Anglosasští benediktini zvítězili nad Iroskoty (zánik jejich klášterů). Všechny misie se obracely k panovníkům, hromadné křtění lidu.
	Burgundský klášter v Cluny [klyny] - založen 910 aquitánským vévodou Vilémem Pobožným, první opat reformátor Bernon, obnovení čistoty benediktinské řehole v přísném pojetí Benedikta z Ainaiane (později méně asketické). Druhý opat sv. Odo (926-942) - druhý zakladatel Cluny, papež ho ustavil představeným řádu (převorství), podřízen přímo sv. Petrovi (tj. exempce = vynětí klášterů z moci biskupů a jejich podřízení přímo papeži). Reforma: svobodná kanonická volba opatů, proti opatům laickým. 2. polovina 11. stol. - Cluny (a papeži) už podléhá asi 2000 klášterů. Převor neměl pravomoci opata a musel žádat clunyjského opata o povolení (tj. clunyjská kongregace = téměř samostatný centralistický řád, opora papeže, emancipace církve). Velcí opati Cluny: sv. Hugo (1049-1109), Petr Ctihodný (1092-1156) - Petrus Venerabilis byl poslední opat Cluny (zvolen roku 1122, 2. KV), církevní spisovatel a reformátor. Hnutí v Cluny bylo srostlé s aristokracií (mladší členové odcházeli do klášterů). V Čechách to nebylo - reforma: vliv německého Hirschau.
	Německo - reforma vycházela z kláštera Gorze (Horní Lotrinsko, 933), méně významné, jen zpřísnění klášterního života, žádné útoky proti světskému panování feudálů nad kostely.
	11. století - nové řády:
a) camaldulové: Romualdo z Ravenny (u nás nebyl) - členem Jan Jeroným z Prahy (14. stol) - misie na Litvu /to nebyl Jeroným Pražský/
b) kartuziáni (kartouzy) - benediktinský kanovník sv. Bruno z Kolína, roku 1084 založil reformní klášter Cartusia u Grenoblu.
pozn. klášter: claustrum, cenobium, cella = malý klášter, domus = klášter (neutrálně)
	Cisterciáci - významný element středověku, reforma Benediktova řádu, narozdíl od Cluny vytváří nový federalistický řád, jméno podle sídla - klášter v Citeaux (lat. Cistercium) - opat Robert z Molesme - 1098 klášter Novum Monasterium (název se neujal, proto Cistercium).
	Sv. Bernard z Clairvaux (*1090 - †1153) - druhý, ideový zakladatel řádu, na žádost opata Hardinga zakládá roku 1115 klášter v Clairvaux v Champagni, jehož se stává opatem. V době jeho smrti měl cisterciácký řád již 350 klášterů. Bernard byl iniciátorem druhé křížové výpravy a odpůrcem Abelárda.
	Opat Steven Harding (1108-1133) - Charta Karitatis - reforma - ideál: chudoba, obdělávání pozemku bez poddaných, rozsáhlá vrstva cisterciáků (fyzická práce) - konvrši (conversus - laický bratr, confrater - spolubratr), pracovali na grangiích - izolované dvorce, dlouhé sýpky, stáje, obydlí. Benediktini sídlili na vyvýšených místech, cisterciáci v odlehlých údolích u řek.
	Cisterciáčtí opati se každý rok scházeli na generální kapitule v Citeaux, kde společně s tamními mnichy volili opata (primus inter pares). V čele řádu stály čtyři dceřiné kláštery Citeaux: 1. Clairvaux, 2. Morimond, 3. La Ferté, 4. Pontigny. Filiace ze Citeaux se rychle šířily.
	Cisterciáci se střetli v rámci boje o pravou řeholi s clunyjskými.
Cisterciáci v zemích Koruny české (morimondská větev):
v	1142 – řád uveden do Sedlce Jindřichem Zdíkem (asi založeno velmožem Miroslavem /z rodu Cimburků/)
v	poč. 13. stol. – Velehrad, první cisterciácký klášter na Moravě (moravský markrabě Vladislav Jindřich)
v	30. léta 13. stol. – klášter v Předklášteří u Tišnova (založen vdovou po Přemyslu Otakaru I.)
v	1259 – Vyšší Brod (Vok z Rožmberka), filiální k Wilheringu
v	1263 – Zlatá Koruna (Přemysl Otakar II.), společný postup s maršálkem Vokem
	Strohá cisterciácká architektura, románský sloh đ gotika – cisterciácko-burgundská gotika, bez věží, křížový půdorys, malá vížka (sanktusník). 
Struktura kláštera:
-	specifické seskupení budov již od dob sv. Benedikta
klauzura - hlavní budova, mnichův mikrosvět, stabilní místo
atrium = přístup k opatskému kostelu s odděleným chórem - srdce kláštera (křížový půdorys)
refektář /refektorium/ - společná jídelna (konvrši X „praví“ mniši)
dormitář /dormitorium, dormire = spát/ - společná ložnice (často v patře)
-	přiléhá k rajskému dvoru se studnou a kašnou
ambit - křížová chodba
kapitulní síň - zasedání mnichů (správní) /volba opata/, čtvercová místnost
cellarium (zásobárna) /bratr cellarius/
-	stavba spojená s kalefaktoriem (ohřívárna), vytápěná, hlavně během zimy, vedle kuchyně
skriptorium - opis a iluminace knih
almarium - skříně na knihy a rukopisy
parlatorium (andatorium) - jen tam mohli mniši mluvit
zakristie - mezi kostelem a klauzurou
baptisterium - křtitelnice, křestní kaple
-	zeď kolem celého kláštera (na hranicích hradby), blízko brány dům pro hosty spojený s domem opata - pouze opat má své vlastní obydlí (conventus - konvent), infirmarium - pro nemocné mnichy, stáje, obydlí pro vojenskou posádku, pacholky, větrný mlýn, kovárna, další hospodářské budovy, lisy na víno, olivy, další kaple, klášterní karcer - krypta, sklep na potraviny, vězení
-	panovník si osobuje právo nakládat s majetkem kláštera, návštěva je hospodářským kolapsem
Rytíř
	Středověk je nazýván dobou rytířů (i když bylo více rolníků a duchovní elitou společnosti byli mniši).
Rytíř (podle ritter, ze starohornoněmeckého ritaere = jízdní bojovník), caballarius - jezdec (ČJ - kobyla, přenes. kavalerie) - obrněný jízdní bojovník stojící v systému lenních vazeb. Původně (11./12. století): lat. eques - lehký jezdec, lat. miles - těžký bojovník; později oboje splynulo v pojmenování rytíř - angl. knight, něm. Knecht (později řadový pěší voják).
	Voják a kůň (miles et equus) - rytíř byl původně vojákem na (knížecím) koni. Postupně se z bojovníka na koni stává majitel koně či více koní, slovo miles dostává sociální význam, označuje muže vázaného vojenskými závazky suverénovi, středověký statkář đ dočasný držitel půdy = feudum (léno) đ feudalismus jako označení tohoto systému; kníže đ šlechta (z něm. slahta) đ rolnictvo. Marxisté (i Weber): pojem „feudalismus“ synonymem pro celý středověk, lepší je ale užší vymezení, tj. tento pojem užíváme tam, kde vztahy skutečně existují, v některých částech Evropy totiž modifikace těchto vztahů nebo feudalismus jako takový vůbec neexistuje. U nás hotový lenní systém ve 13. století (manské systémy kolem hradů, moravská sekundogenitura Lucemburků - markrabata moravská) - takže ne 11./12. stol. jako na západě X staré předávání praporců (vztah českých knížat k Říši).
	pyramida: král, knížata, baroni (velcí páni), rytíři, rolníci
	Feudalismus spíše pro rovinu šlechta-rolnictvo, rozvíjející se církev a města nejsou pro feudalismus typická.
	V Jeruzalémském království vytvořen systém, na jehož vrcholu stál jeruzalémský král, který měl přímo pod sebou čtyři města (Jeruzalém, Akkon, Nablus, Daron), dále čtyři korunní léna (hrabství Jafa, hrabství Galilea, signorie Sidon, signorie Zajordání); dvanáct dalších druhotných lén.
	Rytířství - i životní dráha, synové leníků-vazalů (lat. vasallus) odcházeli ke dvoru v deseti letech, kde sloužili jako pážata, poté jako panoši (14 let) - učili se mravům, hudbě atd. a asi ve dvaceti letech mohli být pasováni na rytíře - původně důležitější obřad opásání opaskem s rytířským mečem nebo nasazení ostruh, později pasování obnaženým mečem na levé rameno. Goffrey: „Den pasování započal koupelí, lněný šat (dlouhá košile), zlatem zdobená tunika, purpurový plášť, hedvábné punčochy, zdobené boty, drátěná košile, ostruhy, štít, starobylý znak rodu Anjou, dlouhé kopí, meč.“ Ve 12. století připojeno církevní požehnání meče - byl položen na oltář, rytíř ve službě bohu. Pasování předcházel jednodenní půst, bílý oděv, pasování, kněz požehnal meč, rytířský úder, hostina, dary od přátel, turnaj. Rytířský úder prováděl král nebo vážený rytíř. Pasování: Francie 12. století, Říše 14. století.
-	dextrarius (fr. destrier) = širokoplecí hřebec rytíře
-	palefridus (fr. palefrix) = valach, na kterém se rytíř přepravoval
-	nákladní kůň - nesl výzbroj a výstroj:
	- kopí, sekyra, drátěná košile (ke kolenům, kroužky či destičky) + drátěná kápě, kónická přilba s nánosníkem, štít (původně dlouhý mandlovitý štít kryjící celou postavu - viz rotunda ve Znojmě), dlouhé kopí (tapiserie z Baieu, Vilém Dobyvatel). Konec 11. století - drátěné košile se prodlužují, používá se i drátěná kápě. 12. století - košile se zkracují, drátěné nohavice, ustupuje kónická kuželovitá přílba s nánosníkem, je nahrazena kalotou, přilba tvaru frigiské čapky (s helmou uzavřenou /zavírací/; při turnaji se začíná používat kbelcový helm, používá se při první srážce, poté je odhozen na záda.) Pod košilí kožený spalnýř, na brnění varkoč (lehký plášť) đ heraldické znaky, kropíř = přikrývka bojového koně (čabraka). Ailletes [ajet] - železné destičky na ramenech, později na kolenech a loktech anatomické tvary, na celých nohou. Přední i zadní kyrys, obojek jako ochrana krku, šosy - krytí slabin. 14. století - nové helmy: kunckup, šalíř - železný klobouk. V 15. století používán palcát, hromada železa, stilet, misericordia (milosrdenství) - dýka. 
	Rytíře prováděli průvodci đ nejmenší taktická jednotka kopí (= gleve) - rytíř, panoš, pacholek, jízdní střelec s kuší, jezdec vyzbrojený skoro stejně jako rytíř (méně kvalitně), chudý rytíř měl jediného zbrojnoše, dělili se. Rytíři nezabíjeni, ale zajímáni. Bitva - lineární šik:
-	v první řadě nejlépe vyzbrojení rytíři, pak kopí, nakonec pěšáci
-	lehce odění jezdci = servientes (đ seržant) + pěchota
	plot - taky lineární postavení, ale rytíři stojí víc od sebe
	klín (svině) - formace klínovitého tvaru, rytíři stojí na špici a bocích
	oddíly - původně walesští lučištníci
	- jízdní těžkooděnec do 15. století považován za nejdůležitější jednotku đ nahrazeni pěšáky s kopími (obratnější), někdy rytíři donuceni k sesednutí z koně, většinou pro ochranu, pokud měl vedení talentovaný vojevůdce, mohla se z toho stát přednost, nedobytný blok
	Rytířské turnaje - torneamentum, tirocinium (vojenské hry římských jezdců ve zbrani), něm. das Turnium, stč. klanie, sniedanie. Hastiludium (= hra s kopím), meč = gladius, ensis, spatha, štít = scutum, přilba = galea.
-	na konci 11. století ve Francii 1. turnaj - cvičení ve zbrani, sport, Říše 1127 Wutensburg
-	vítězi propadal kůň a zbroj poraženého soka
	2 typy turnajů:	a) buhurt (fr. [mélé])- hromadný boj s kopím napodobující skutečný boj
				b) tjost - účelem shodit protivníka z koně
	Ulrich von Liechstein (nic společného se známým rodem) - Frauendienst - záznam 2 turnajů:
1.	1227 - Venusfahrt - k poctě Venuše
2.	1242 - Artusfahrt - k poctě Artuše
	- nebo cesta Jana z Michalovic
	1319 - čeští šlechtici nadšeni turnaji, požádali Jana Lucemburského o zřízení kulatého stolu podle artušovského vzoru, nakonec z toho sešlo.
	Češi 13. století, podle t. ř. Dalimila to přivezl Ojíř z Friedberka, moravští a rakouští páni se však určitě už dřív setkávali na turnajích, 1262-3 - Milota z Dědic (Láva - Vídeň): kde se koná příští turnaj.
	1264 - Prešpurk, Přemysl Otakar II., Jihlava Václav II. - u příležitosti sňatků.
	Češi svérázní, užívali těžší dřevce (hasta spissa Boemicalis), souboj jen v prošívanici (bez brnění) - tlustý kabát ze silné látky, prošitý - pole vyplněná kůží.
-	v pozdním středověku úpadek, německý turnaj, honění, mlatový turnaj
	S turnaji spojena i kultura - slavnosti, šašci, minnesängři:
	a) lyrika - nejcennější pramen je tzv. Rukopis (kodex) Manesse - uvádí skladby soudobých minnesaengrů včetně jejich vyobrazení - viola, loutna, roh, flétna, Hartmann von Aue († kolem 1210) - rytířský německý román, Chrétien de Troyes, Gottfried von Straßburg (Tristan a Isolda), Wolfram von Eschenbach (Parzival) - minnesänger († kolem 1220), Dietmar von Aist (2. polovina 12. stol.), Walther von der Vogelweide († kolem 1230), Konrád, náš král Václav II. (3 skladby od něj)
-	polemika mezi Bertholdem Bretholzem (brněnský židovsko-německý historik) a Josefem Šustou: Šusta říkal, že Václav byl velký poeta, Bretholz říkal, že to byl neschopný člověk, že to nemohl složit on.
	pozn. lov - sokolnictví (z orientu)
-	po turnaji hostina, potulní pěvci
-	i nákladná představení - např. o dobývání Jeruzaléma
	b) středověká rytířská epika - karlovský cyklus ve Francii 12. stol. Chanson de geste [šanzon d´žest] – Píseň o Rollandovi, Karel Veliký a jeho palatíni; cyklus o Vilémovi Oranžském
-	v Anglii cyklus o králi Artušovi, kulatém stolu a hledání svatého Grálu; jádro legendy od anglického kronikáře biskupa Geoffrey z Monmouthu, vrcholná literární podoba od sira Thomase Malloryho (Artušova smrt, český překlad)
-	německý okruh - starogermánský cyklus - Nibelungendziz (Píseň o Nibelunzích)
	Dietrich von Bern, Hildebrand a Hadubrand (iránská verze Rustam a Sochra), O králi Lotarim
-	španělská epika - Rodrigo Diaz z Vivaru = el Cid, El cantar del mio Cid
-	jihoslovanské hrdinské písně - Balkán, ruské byliny - hrdinská epika (kníže Vladimír, bohatýři) - obdoba Karla Velikého a jeho Palatinů
-	u nás 13.-14. stol. - Jindřichův Hradec, rozvoj
-	k nám se vše dostávalo přes Německo (Wolfram)
-	u nás se dochovala píseň o „Dětřichu Berounském“ /Theodorich Veronský/ (něm. okruh - Nibelungové - 2 trpaslíci v první části, v druhé části 3 burgundští králové bojující s Huny /Attila/), staročesky Tristram a Izalda (artušovské), Tandariáš a Foribela, Alexandreida, Kronika trojánská (dobývání Tróje) - antika = ideální hrdinové rytířské společnosti
pozn. viz kniha Moravo Čechy radujte se
Rolník
	Archeologické výzkumy zachycují na venkově překvapivé sociální rozdíly. V. Nekuda (Mstěnice, Brno 1985) při srovnání lokalit na Moravě shrnuje, že na sídlištích jsou doloženy zemnice, polozemnice i stavby na úrovni terénu. Některé usedlosti v Mstěnicích mají charakter dvorů (trojdílný zemědělský dům + dvůr), které však nelze srovnávat se šlechtickými. V okrajových lokalitách (původní asi slovanská osada, která byla předchůdcem Pfaffenschlagu) stagnovaly osady staršího typu, aby byly razantně nahrazeny v průběhu 13. století novými formami. Vesnické usedlosti zkoumal L. Belcredi.
	Velké množství osad zanikalo v 15. století (boje markrabat Jošta a Prokopa, uherský vpád) - Jižní Morava (Kras, Břeclavsko), poznatky o životě rolníků (předměty denní potřeby, zemědělské nástroje, domy, zbraně atd.
	Dalším významným pramenem je ikonografie - iluminace zachycující sedláky při práci - kalendária, Bible, náboženské knihy (biblické osoby mají nástroje a oděvy středověké).
	Historické prameny - čím mladší, tím sdílnější: knihy půhonné (14-15 stol), urbáře (soupisy poddanských povinností, seznamy poddaných), gruntovní knihy, svatební regesta, sirotčí smlouvy atd.
	11.-12. stol. - ojedinělá Legenda o Ostojovi (Zdeněk Smetánka).
	Etnografie - dost důležitá, zachycuje vrstvu do 19., i 18. stol., spousta věcí se od středověku zásadně nezměnila.
	Povinnosti poddaného (platby z lánu či popluži):
		A. povinnost k církvi – desátky (decimae, Zehnten)
		B. povinnost k vrchnosti	1. renta (lat. census, něm. Zins)
					2. robota – služebná práce
		C. povinnost panovníkovi – veřejné daně, berně - nepravidelné (collecta, berna, steura generalis, tributum)
	Na počátku 11. století , kdy byla země sjednocena pod Přemyslovci, je většina rolnického obyvatelstva na venkově osobně svobodná - knížecí sedláci, kteří panovníkovi platili prastarou „daň míru“ = tributum pacis: poplatek za to, že je kníže chránil, šlo o „mír“ jako stav světa (v ruském významu slova), ne pro Říši.
	Otroci (servus, mancipium) - usídleni kolem správních přemyslovských center, byli většinou knížecí, speciální řemesla.
	Ekonomický systém raného středověku se postupně rozpadá (11./12. století), původně všechna půda patřila panovníkovi, později se pozemky dostávají do vlastnictví:
1.	církve (kapituly, kláštery)
2.	aristokracie (výsluha - dar za prokázané služby; úchvat - šlechtic začíná za svůj považovat majetek k vydržování nějakého hradského úřadu).
-	rozdělení země do „hradských obvodů“ (castelanus - kastelán, správce) - Čechy, Morava, Polsko = kastelánie, Uhry = komitáty = hrabství (comes = hrabě) đ 1 hrad centrem území
	(13. století - převratné změny, kolonizace)
	Rolníci:	servi (otroci)
			coloni (viz. kolonát)
			servi glebe
				- originari (otroci původem)
				- ad scripti (připsaní)
			pro animatores (dušníci) - darováni církvi pro spásu duše
-	dobrovolné vzdání se svobody đ větší ochrana života a majetku sedláka
-	homines sive sint liberi sive sint servi – „lidé ať už svobodní nebo služební“ - 12./13. století
-	služebné osady - speciální skupina obyvatel:
·	aratores - oráči (rataje)
·	piscatores - rybáři
·	tornatores - soustružníci
·	Psáry, Psárky, Pisárky - chov psů (Pisárky - Schreibwald - chybné sekundární pojmenování od brněnských Němců na konci 19. století)
·	Kobylnice
Domácí (česká) kolonizace:
	Probíhá od přelomu 11./12. století, vrchol ve 12. století.
·	Ius Bohemicale (české právo, podoba až ze 13. st.) - lhůty (Lhoty) - zproštění od dávek a robot
·	kníže Břetislav - tři údělná knížectví - stařešinský řád, ancienita - dědí nejstarší člen rodu
·	Česká pahorkatina, staré sídelní území zalidněno - řeky (Labe, Dyje, Svratka, Morava)
	V celé Evropě v 11. století značný populační rozmach, začíná se projevovat nedostatek půdy, většinou mladší synové kolonizují výše položená území (horší půda i klima), půda jim však nepatří = hospites (hosté) đ feudální renta (práce, poplatky, státní daň).
- Českomoravská vrchovina (třebíčský klášter 1100)
- před kolonizací (do poloviny 11. století) v Čechách osídleno asi 10-15% území
- daně, dávky, soudní pokuty, roboty: zemské (oprava hradeb, mostů, cest, příprava záseků a přesek v době vpádu)
	Regál - od 11. stol. veškerá práva a důchody příslušející suverénnímu panovníkovi, vč. práv vůči církvi v okruhu stát. území (byly zdrojem jeho příjmů - cla, mýta, ražba peněz). Od 12. stol. postupně vymezovaná práva panovníka, která mu náležela mimo okruh vl. zeměpanských domén. Za vrcholného středověku rozlišovány: tzv. menší regály (vesměs fiskálního rázu - daně) a vyšší regály (plyne z výkonu vlády - panovnický, vladařský, soudní).
	Imunity - osvobození od povinností, uděluje je panovník, vynětí z moci úředníků, exempce z hradské soustavy, hlavně církevní imunity (kanonické právo; od 12. stol., poprvé Vladislav pro Zdíka). 1. soudní imunity - osvobození klášterů a klášterních poddaných od regálu, postupné předávání soudní pravomoci přímo institucím - klášterům (u vrchnosti nevíme jak a kdy). 2. ekonomické imunity - oproštění od dávek, robot (zemských).
	1. pol. 13. stol. - zemská robota při opravách považována za veliké břímě, ne kameny, ale valy (kamenné jen kostely, později věže), složité udržování, eroze, záseky a přeseky v době války, v pohraničí pořád; zásek = podražení stromu, přeseka = stromy se utnou ve výši 1,5 m, vršky větví se propletou mezi pahýly, pro vojsko je to neproniknutelná houština.
	Shromažďování dávek v knížecích správních centrech, vybírání renty - hrady (kastelán), menší dvorce (lovčí - venátor, lesník - forestarius), trh jen na významnějších hradiscích (málo rozvinut), zbytek autarkní (většinou si vše dělali sami), jen hrnčířství a kovářství - hrnčíř a kovář byli dva nejdůležitější řemeslníci.
	Panovník s družinou cestuje a „spásá“.
	11./12. stol. - snížení plochy obdělávané knížecími sedláky, knížecí sedláci podléhali knížecímu správci = villicus (staročeské „vladař“), jisté vsi vyčleněny jako ekonomické zázemí úřadů - úředníci: purkrabí, komorník, soudce (zemští úředníci), villicus (panovníkův úředník) /castelanus - hradský správce, villicius - hradský úředník - knížecí půda/.
Převratné 13. století
·	Subcamerarius (podkomoří) - stará se o kláštery a o nově vnikající institucionální města s městskými právy; jeden v Čechách, jeden na Moravě); města a kláštery jsou sub camera regis (pod královskou komorou).
·	Villicus (iudex provincialis) - zemský soudce, královský rychtář - bylo jich víc, ve městech městští královští rychtáři. Vilici jsou pány venkova.
·	Purkrabí (kastelán, comes) - správce hradského centra.
·	Camerarius - knížecí komoří (vybírání pokut).
·	Ve 14. století jen jeden soudní úředník, soudce = cúdař (iudex) - české či moravské zemské právo, 13. stol. - přestává soudit trestní záležitosti, pravomoc omezena na šlechtu, civilně-právní spory majetek, dědictví.
Velká (německá) kolonizace
-	od počátku 13. století (návaznost na domácí /českou/ kolonizaci)
-	německé (emfyteutické, purkrechtní, zákupní) právo: dědičná držba domu a pozemku, pronájem za pevně stanovený plat ročně - úrok - dominantně finanční povaha, naturálie, roboty
-	příchod osadníků z Německa, jižní části Čech i Morava Bavořané a Rakušané, sever - Sasové
-	lokátor: konkrétní založení, organizátor celé skupiny, vyjednává s pozemkovým vlastníkem (panovník, církev, nebo šlechtic), důležitá role – lokátor se většinou stává představeným nové vesnice (města):
			jih - rychtář (něm. Richter), iudex (iudex provincialis)
			sever - fojt (něm. Vogt), advocatus
-	půda se rozměřuje na lány (reorganizace) - pozemky vyrvané lesu či půda v sídelní oblasti nově rozšířená či rozměřená. Nová půda může být i v pustině i na starých sídelních územích, k českým vesnicím přidáváni něm. kolonisté, nebo sídelní obraz změněn: stará česká vesnice zlikvidována, nová vesnice s většinou Němců
-	Hustopeče, Hlučina - okrajové časti vsí Pendrov (z něm. Böhmendorf = Česká Ves)
Lán (něm. Lahn, Hufe, lat. laneus, mansus); Lehen = léno, sedlák dostával půdu do dědičné držby, tím sliboval pánovi věrnost, nejjednodušší případ poměru ve středověku. Lán není jednotnou plošnou jednotkou, lán je spíše organizační jednotkou, jejíž velikost je dána: velikostí plužiny (obdělávatelné půdy), počtem osadníků, bonitou půdy, a geoklimatickými podmínkami (v horských oblastech menší množství méně kvalitní půdy - menší vesnice, méně osadníků, víc pozemků). Nížiny - velké vesnice, menší lány, je jich hodně (ale samozřejmě výjimky)
-	1 rodina (raný/vrcholný středověk) - 16-20 ha půdy
13./14. století - změny v zemědělských technologiích:
·	rámový pluh s kolečky a deskou na obracení (už od 12. století) převládl nad háky a rádly /s radlicemi/
·	obilí se žne srpy (kosa jen na trávu na seno)
·	sláma se odváží na podestýlku
·	vodní mlýny o více kolech (spodní i svrchní voda)
·	dolování, jednoduché stroje
	13. století je u nás často nazýváno revolučním, přineslo mnoho změn, ale se zpožděním. V západní Evropě však většina těchto procesů už ve 12. století. Máme mnoho pramenů (o kolonizaci, správě státu), formulářové sbírky Tobiáše z Bechyně, Zdeněk z Třebíče (kolonizace, zakládání vesnic, městská práva atd.). 13. století - rozvoj vinařství.
-	rozšíření obdělávané plochy (dlouhá pole X háková pole - čtverec)
-	obchod, první města (městská práva)
České země:
Žemlička: Století posledních Přemyslovců (kapitoly o kolonizaci)
Historický přehled středověku - územní vývoj Evropy
	4. století: Evropa ve varu, v pohybu, Rýn a Dunaj - Limes Romanus, Germáni pronikali do Říma - jako foederati, spojenci, od 375 Hunové, strhávají germánské kmeny do pohybu, postup do západní Evropy, tzv. „stěhování národů“
	5. století: 451 bitva na katalaunských polích (Gallie), po smrti Attily konec hunské říše, 454 bitva v Panonii (říčka Nedao) - prohunští Gótové poraženi nezávislými Gepidy, Gótové v horní Panonii (odešli 473 do Itálie a Byzance), Gepidé v Dácii (Sedmihradsko), v rakouském Weinviertelu Rugiové a na jižní Moravě Herulové. 476 po Kr. zánik západořímské říše, Odovaker (potomek král rodu Skirů) se v čele vojska Herulů zmocnil vlády v Itálii, byzantský císař Zeno proti němu poslal 489 gótské vojsko s Theodorichem (král z rodu Amalů), 491 dobyl Itálii, konsolidace.
	Svébové (Švábové) - Portugalsko
Tolosánské království - Vizigóti (západní Gótové) - 410 dobyli Řím, vizigótská říše (550-711) původně v J-JZ Francii a na Pyrenejském poloostrově, centrum Toulouse, vytlačeni Franky na Pyrenejský poloostrov, centrum Toledo, 711 vpád Arabů (až do konce reconquist 1492).
Ostrogóti (východní Gótové) - severní Itálie, 493 - Theodorich Veliký, centrum Ravenna, 555 ostrogótská říše ovládnuta Byzancí.
Burgundi - z Pomohaní do JV Francie a Švýcarska (Burgundsko)
Durynkové - JV od Sasů, jejich říše 531 dobyta Franky, sousedství s územím Čech
Avarský svaz - turkotatarská quasi-říše v Podunají a Potisí, 2. polovina 6. století, Avaři v polovině 7. stol. poraženi - podíl Slovanů - Panonie, Balkán, Korutansko, i Malá Asie a Peloponnésos - taigétos (osada Tzechoi = Čechy)
Gepidé - východ (Germáni)
Východořímská-byzantská říše - stále původní hranice, císař Justinián (6. století) - pokus o restituci římského panství, útoky v Itálii i proti Vandalům v severní Africe (Vandalové zlikvidováni Justiniánovými vojevůdci - Belisarius).
Itálie - Germáni Langobardi (dlouhé vousy; dnes kraj Lombardie) - Langobardská říše - 568 vpád Langobardů do Itálie, centrum Pavia, Karel Veliký likviduje langobardskou říši roku 774.
Baskové - zvláštní národ, jazyk příbuzný kavkazským jazykům (Arménie, Gruzie)
Sasové, Anglové, Jutové (Anglosasové, Germáni) - vpadají do Británie, někteří keltští Britové zpět do Bretagne (Armorica, Malá Británie), v Británii zůstává keltský Wales, Skotsko a Irsko, v Anglii sedm království: Wessex, Essex, Sussex, Northumbrie, Mercie, East England, Kent
Wales, Skotsko a Irsko - Keltové - i v Bretagni
Irsko – v raném středověku pět království: Ulster, Leinster, Münster, Connacht a Meath
Francká říše (482-843) - západ Francie, severní tok Rýna, sjednoceni Chlodvíkem I. (481-511) /Chlodovech, Klovis/ - výboje od 481, založil dynastii Meroveovců, dvě století vládnou ve francké říši.
Ze S Afriky expanze Maurů (Arabové, muslimové) na Pyrenejský poloostrov - likvidují Vizigóty, 732 zastaveni Karlem Martellem v bitvách u Tours a Poatiérs (podle Třeštíka šarvátka).
Karlovci, 800 - Karel Veliký (768-814) korunován papežem na císaře, karlovské období, podmanění Langobardů v Itálii, bitva v Roncesvallském průsmyku (viz Píseň o Rollandovi), expanze na východ (Slované, Sasové)
Po Karlu Velikém Ludvík Pobožný (814-843). Roku 817 vydává Ordinatio Imperii - výnos o rozdělení Říše mezi své syny Lothara, Pipina a Ludvíka Němce. Sám Ludvík Pobožný to porušuje, podruhé se žení, dává část Karlu Holému. Ludvík Němec se po otcově smrti spojuje s Karlem proti Lotharovi. 843 - verdunská smlouva: Karel Francie, Němec Německo, Lotar císařem a Itálie + Lotharingia (Lotrinsko, Holandsko, Belgie, Švýcarsko).
2. polovina 9. století - francká říše v krizi
Vikingové (Dánsko, Norsko, Švédsko)
-	útočí na kláštery (793, Lindisfarne), systematicky pronikají do SV a střední Anglie (Dane law - oblast dánského práva), bojují s anglosaskými králi; Knut Veliký - Viking vládnoucí celé Anglii
-	SV pobřeží Irska (Dublin, Kork - centra)
-	výpravy kořistního rázu
-	pronikají po Seině (drakary - lodě s malým ponorem), ohrožují Paříž a severní Francii
-	nakonec v Normandii, Vikingové se romanizují (francouzský jazyk)
-	Vikingové (Normané)  Normandie  Sicílie, jižní Itálie
-	kolem Španělska až do Středozemního moře
-	Orkneje, Falklandy, Faerské ostrovy, Grónsko
-	švédští Vikingové hlavně obchodně po Volze a Dněpru do Černého moře a Cařihradu. Vojenské družiny - výsledkem založení Kyjevské Rusi (Varjagové - Vikingové)
-	1000 - Leif Eriksson - objevitelské a kolonizátorské cesty do Severní Ameriky (Labrador)
-	úpadek francké říše, rýsuje se dynastie Otonská - Sasko - Jindřich Ptáčník, Ota I. (císař), Ota II., Ota III. (Renovatio Imperii - neúspěch)
2. polovina 11. století - Anglie - smrt Edvarda Vyznavače (Confessor), normandský vévoda Vilém, roku 1066 v bitvě u Hastings poráží Harolda, Vilém Dobyvatel (Conquerer).
-	francouzsky mluvící šlechta z Normandie expanduje do Anglie, ve 12. století do Irska, později Wales a Skotsko
Říše: Francie - stabilizace, ale králům patří menší část země (Francie se z Říše vyčleňuje v 11. stol., Kapetovci)
Německo - několik knížectví - 10./11. stol. - Lotrinsko se rozpadá na horní a dolní, Švábsko, Franky, Frísko, Sasko, Bavorsko (+ východní marka - Rakousko), Burgundsko. Dynamické změny, štěpení, 12. stol. - posun na východ - podmanění Obodoritů, Luticů... (Slované) - Horní a Dolní Lužice, Braniborsko
Německý posun ve 13. stol. - kolonizace Slezska, v Čechách a na Moravě (nejen pohraniční území), Sedmihradsko (Sasové), Pomořany, Prusko, Livonsko, Turonsko (Lotyšsko a Estonsko) - v bojích s pohanskými Prusy pomáhá Přemysl Otakar I. ...
8. stol. - reconquista - do 1492, znovudobytí Pyrenejského poloostrova křesťany, boje s Araby (Maury) - ve Španělsku království Leon, Kastilie, Aragon, barcelonské hrabství, Navarra.
Křížové výpravy do Svaté země
	Křížovými výpravami souhrnně označujeme vojenská tažení evropských feudálů do pohanských oblastí nebo proti „kacířům“. Byly vyhlašovány z Říma papežem a byly motivovány a zdůvodňovány nábožensky. Nejproslulejší se staly výpravy do východního Středomoří a do Palestiny. Cílem těchto výprav bylo dobytí Jeruzaléma a všech míst spojených s životem Ježíše Krista a jejich osvobození z rukou „nevěřících muslimů“.
	Příčiny výprav:
1. Majorát - hlavním dědicem se stával nejstarší syn.
2. Poddaní se osvobozovali od dávek a daní.
3. Lákala je vidina bohatých italských měst (Benátky, Janov).
4. Neustálý přírůstek obyvatelstva.
5. Náboženské motivy.
6. Oslabení Byzance Turky.
	První křížová výprava (1095-99) - vyhlášena Urbanem II. na koncilu v Clermont, vyvolal ji průnik seldžuckých Turků (bitva u Matzinkertu - 1071 - porážka Byzance). Roku 1099 byl křižáky dobyt Jeruzalém a na území vlastní Palestiny vznikly čtyři křižácké státy: hrabství Edessa, hrabství Tripolis, Antiochijské knížectví, Jeruzalémské království.
	Druhá křížová výprava (1147-49)
	1187 - dobytí Jeruzaléma, ztráta uzemí, křesťané jen na úzkém pruhu (Palestina)
	Třetí křížová výprava (1189-92) - „tří králů“
	Čtvrtá křížová výprava (1202-04) - obrátila se proti Konstantinopoli (Cařihradu), papež vyloučil křižáky z církve, založeno latinské království (trvá 60 let); /další státy: achajské knížectví, athénské knížectví, despotát epirský/.
	1212 - dětská křížová výprava - děti z německého Porýní, vyčerpání, smrt.
	1217-21 - křížová výprava uherského krále Ondřeje II.
	Pátá křížová výprava (1228-29)
	Šestá křížová výprava (1248-54)
	Sedmá křížová výprava (1270)
	Roku 1291 padlo město a pevnost Akkon (Akka), konec výprav, zánik latinských států ve Svaté zemi (vyvráceny Egypťany a Mongoly).
	Výsledky KV:
1. Zintenzívnily se obchodní vztahy mezi Evropou a Asií (Orientem) - citrusové plody, datle, fíky, meruňky (konzervace, zavařování), cukrová třtina, vína atd.
2. Kulturní obohacení Evropy
3. Vznik rytířských řádů:
	a) řád johanitů - potvrzen papežem 1113 jako první, později zvaný řád maltézských rytířů (plný název: Rytířský a špitální řád sv. Jana Jeruzalémského na Rhodu a Maltě). Vznikl z bratrstva sv. Jana v Jeruzalémě, věnujícího se především nemocným, ale také boji. Později tento řád chránil cesty do Svaté země a při nich zřizoval špitály (první nemocnice) a hospice (první „hotely“). Pozorujeme, že nemocnice a hotely, podobně jako univerzity, patří k významným obohacením a novinkám iniciovaným církví. Ve znaku měli johanité bílý osmiboký kříž v červeném poli.
	b) řád templářů - založen francouzskými rytíři roku 1120 v Jeruzalémě k ochraně poutníků. Byl zlikvidován Filipem Sličným roku 1312. Ve znaku měli templáři červený latinský kříž v bílém poli.
	c) řád německých rytířů - založen 1190, péče o nemocné, v SV Evropě dobyvatelé, novodobě špitální řád. Němečtí rytíři mají ve znaku černý latinský kříž v bílém poli. U nás hlavně za Přemysla Otakara I.
	- řád sv. Ducha, calatravský, evorský, svatého Jakuba z Compostely, alcantarský
	- Křížovníci s červenou hvězdou (Čechy)
	Řekové se snaží udržet byzantskou státnost v nikájském císařství (Malá Asie) a trapezuntském císařství (jih, Černé moře); království Malá Arménie (důležitá role při křížových výpravách). Achájské knížectví na Peloponésu - francouzští flanderští šlechtici, vévodství athénské, epirský despotát, království soluňské (thesalonické).
- Byzanc jen na Peloponésu + ostrovy - francouzští flanderští šlechtici, vévodství athénské
druhá polovina 13. století - obnovení Byzance
1291 - pád Akkonu
Latinské císařství v Konstantinopoli
- po seldžuckých osmanští Turci, 1389 poráží Srby, Bulhary a zaujmou celou Malou Asii
Mehmed Dobyvatel dobude 1453 Cařihrad = konec Byzance (závěr středověku).
1000 - národní státy - Polsko, Uhry, český přemyslovský stát (volně včleněn do Říše), arcibiskupství v Hnězdně a v Maďarsku, Češi přišli zkrátka; 11. stol. - Francie se vyčleňuje z Říše (Kapetovci)
království Navarra, Aragon, Kastilie, Asturie a Leon, Portugalsko, Mauři na jihu až do roku 1492 - Ferdinand a Isabela dobyli Granadu, dokončena reconquista Pyrenejského poloostrova (+ objevení Ameriky)
Anglie, Francie, Španělsko - objevování nového světa
Světské uspořádání Evropy:
Součásti středověké Římské říše na konci 12. století (Fridrich Barbarossa) - říšská knížectví: Čechy, Morava, Rakousko (původně Východní marka, Barbarossa ji povýšil na vévodství), Bavorsko, Švábsko, Franky, Durynsko, Sasko, Braniborsko, Holštýnsko, Frísko, Holandsko, Brabantsko, Flandry (boje o ně po celý středověk), Lotrinsko, Burgundsko.
Od 1. poloviny 13. stol.: řád německých rytířů v Mazovsku, vlastní stát v tzv. Prusku. Oblast Livonska (dnešní Lotyšsko) - řád mečových rytířů, spojil se s německými rytíři, podmanili staré Prusy a ze dvou stran sevřeli Litevce, 1386 polsko-litevská unie
Srbsko - Bosna a Raška se přetlačují, Štěpán Dušan (14. stol.)
Církevní provincie (arcibiskupství + biskupství; jen západní církve):
Mimo Říši:
- Hnězdno (Polsko), Ostřihom (Slovensko, Sedmihradsko, část Uher), Kalocsa (Uhry)
Svatá říše římská:
- Mohuč (nejvýznamnější, napříč Německem, arcibiskup byl jedním z volitelů římského krále, do roku 1344 pod ni patřily i Čechy s Moravou, poté samostatná pražská provincie), Hamburk, Magdeburk (misijní, od 2. poloviny 10. století, sv. Vojtěch), Brémy, Kolín nad Rýnem, Trevír (na Rýnu), Salcburk (sv. Bonifác, christianizace, 8. století), Besançon (burgundské království)
severní Itálie - Aquileia (část Korutan), Milán (Lombardie), Janov, Ravenna, Pisa
střední Itálie - Řím, Vatikán přímo pod papežem
jižní Itálie - mimo Říši, asi 20 církevních provincií (stará arcibiskupství + řada biskupství) - např. Neapol, Salerno, Brindisi, Bari, Capua, Amalfi, Otranto, Sorrento
Chorvatsko - Split (Dalmácie), Zadar
Srbsko - Dubrovník (Ragusa), Bar
Livonsko - Riga, patří k Říši (+ 4 biskupství v Prusku)
Britské ostrovy:
Anglie - Canterbury (jižní Anglie), York (severní Anglie)
Skotsko - samostatné skotské arcibiskupství, samostatná provincie
Irsko - 4 provincie (Cashel [kašl], Dublin, Armagh, Tuam)
Pyrenejský poloostrov:
- Santiago de Compostela (misijní, podléhala jí i území dobytá při reconquistě, i když přímo nesousedila), Toledo (střed), Sevilla, Tarragona (východ), Braga (Portugalsko)
Francie:
- Avignon, Arles [árl], Lyon (Burgundsko), Auch [oš] (Gaskoňsko), Narbonne, Bordeaux (Akvitánie), Tours (Bretaň), Aix [éx] (Provence), Sens, Rouen [ruán] (Normandie), Remeš
Dánsko - Lund
Švédsko - Uppsala
Norsko - Nidaros (=Trondheim) - i Island
Palestina - arcibiskupství jeruzalémské, arcibiskupství v Tyru, v Antiochii, Nazaret apod. (patriarcha X arcibiskup)
Písemné památky
- prameny jsou psány většinou latinsky
- skladba listiny (z jakých částí se písemnost skládá): tři formule (stálé části, podobné):
I - Protokol
	1. invokace - vzývání jména božího
	2. intitulace - jméno a titul vydavatele
	3. inskripce či adresa se salutací - uvedení příjemcova jména s pozdravem
II - Text
	4. arenga - obecné důvody vedoucí k sepsání listiny
	5. promulgace - ohlášení rozhodnutí uvést ve známost obsah listiny
	6. narace - konkrétní důvody vzniku listiny (prosebník, přímluvce)
	7. dispozice - vlastní právní jádro listiny
	8. sankce - pozitivní (odměny těm, kdo se budou podle listiny chovat) X negativní (tresty)
	9. koroborace - oznámení o způsobu ověření (pečeť)
III - Eschatokol (závěrečný protokol)
	10. subskripce - podpisy či vyjmenování svědků (svědečná formule)
	11. datace - údaje o době a místě vzniku listiny (datovací formule) /per manus - skrze ruce hodnostáře/
	12. aprekace - závěrečná modlitba (Amen.)
Moderní historiografie - několik typů historických textů:
·	seznamy osob (panovníků, úředníků, církevních osob) - nejjednodušší, nekrologia - seznamy osob, za které slouženy mše, kalendária, martiologie + stručné seznamy o událostech, životopisné, meteorologické údaje apod. 
·	đ letopisy = anály (lat. annus - rok) /Polsko: ročníky/ - chronologické, jednoduché
·	kroniky - vyšší forma, nejrozšířenější - systematická, detailní, značná literární úroveň, logická koncepce, návaznost textu, osobní názory (známého) autora, autoři z řad kléru, vznik již na konci římského císařství
·	historie - blízké kronikám, nejrůznější obsah
·	gesta (děje) - dějiny diecézí, zemí nebo států, měst i jiných institucí; chronologie činů
·	biografie (životopisy) - směs historiografie s hagiografií - legendy, v legendách bývají rozlišeny vlastní životy (vita), dále umučení (pasio), nalezení a přenesení ostatků (translatio) a zázraky (miracula).
·	deníky a memoáry (paměti)
·	relace (zprávy)
	Hranice mezi žánry spisů neznatelné đ opus mixtur (dílo smíšené) - anály + kroniky + gesta + vpisování textů listin (Kosmas) - některé listiny zachovány pouze v kronikách
Obsahové hledisko (hlavně kroniky):
	Univerzální historiografie = světové kroniky (Weltkronik), univerzální dějiny - autor se snaží vylíčit celé dějiny lidstva (Bible đ antika đ středověk), časté pokusy sepsat univerzální historii lidstva (po celý středověk):
Hippolytos (okolo 175-235/6) - dílo Kronika, středověký překlad Liber generationis, babylonská věž, rozdělení lidstva na 72 národů.
Eusebios (snad 265-339) - kaisarejský učenec a biskup asi od roku od 313, napsal dílo Pantodapé historia (Všeobecné dějiny), chronologické tabulky, šest období (věků), do latiny přeloženo Jeronýmem.
- oživení v 11. století:
Heriman z Reichenau (1013-1054) - matematik, ale napsal kroniku
Frutolf z Michelsbergu - bamberský opat, dílo Světová kronika (Chronografia)
Ekkehard z Aury - opat v Auře, přepracoval a rozvinul Frutolfovu univerzální Chronografii
Otto Frisinský (†1158) - německý kronikář a frisinský biskup (od 1137): Dějiny dvou států (Historia de duabus civitatibus) - pramenně velmi cenná kronika dovedená do poloviny 12. století.
Martin Opavský-Polonus († cca 1279 v Bologni) - dominikán, žil v Římě, vzdělání v Praze: Chronica summorum (Světová /velká/ kronika) - nejslavnější historická příručka středověku, „národní“ historiografie, těžištěm jsou dějiny národů, které vytvořily vlastní stát; počátky národa na základě mytologie (často převzato z epických písní, nebo založeno na antické mytologii) /“Martimiani“/.
Kronikář francké říše:
Řehoř z Toursu (538-595): Deset knih dějin Franků (Historia Francorum libri decem) - pocházel ze šlechtické rodiny, galo-římský senátorský šlechtic, biskup (573), první francouzský historik, největší triumf vidí v christianizaci francké říše, živý sloh, špatná latina, jedinečný pramen, ale často malá věrohodnost; kronika Franků přepracována do Fredegarovy kroniky.
Kronikáři Ostrogótů:
Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (*cca 490 - †580) - potomek vznešené římské rodiny, kancléř a tajemník gótského krále Theodoricha, roku 540 založil klášter Vivarium v jihoitalské Kalábrii; napsal dvanáct knih Dějin Gótů (Historia Gothorum, Getica, 526-533).
Jordanes (6. stol.) - pokračovatel Cassiodora, přepracoval později ztracené Getiky (De origine actibusque Getorum), hranicí mezi Germánií a Skytií Visla, zprávy o Slovanech (ještě před Avary), Veneti (Slované): Sklavini (Praha-Korčak), Antové (Peňovka), Venedi /ie. původ/.
Kronikáři Vizigótů:
Pavel (Paulus) Orosius (nar. kolem 390): napsal Šest knih historie proti pohanům (Historiarum adversum paganos libri VI), historik a teolog, žil dlouhá léta po boku sv. Augustina (354-430), šíření Severova dělení dějin na čtyři období, zmínka o vizigótské migraci
sv. Isidor Sevillský (570-636) - od 599 biskupem v Seville, napsal vlastenecké dějiny Vizigotů (o letech 176-628), rozčlenění historické látky do šesti období. Ethymologie – veřejné uspořádání, právo.
Kronikář Langobardů:
Paulus Diaconus (Pavel Diakon, † cca 799): Historia Langobardorum (vznik 786-799 v klášteře Monte Cassino - zasazeno do širšího rámce světových dějin, dovedeno do konce vlády Liutpranda
Beda Venerabilis /Ctihodný/ (674-735): Církevní dějiny Anglie (Historia ecclesiastica gentis Britorum, 731) - dějiny Anglie od Caesara do r. 731, překvapivá objektivita při líčení osob nepřátelských církvi. Beda byl anglický církevní učitel, dějepisec a básník, prostředkující vzdělanost pozdní antiky křesťanské anglosaské oblasti (svatořečen).
Widukind - korvejský mnich, Tři knihy dějin Sasů (Rerum gestarum Saxonicarum libri tres)
Dudo ze Saint Quentin
Vilém z Jursiege
anonym Gal (asi Francouz): Kronika polská
Saxo Grammaticus (kolem 1150-1220) - dánský učenec, Dánské dějiny (Historia Danica, okolo roku 1200)
Politická funkce psaných dějin:
Anglie (12. století, po záboru Normandie, míšení obyvatel): Florence z Worcesteru, Vilém z Malmesbury, Jindřich z Huntingtonu
Geoffrey z Monmouthu (*cca 1100 - †1154) - anglický biskup, autor Dějin Britů (Historia regum Brittanniae) - jádro artušovské legendy (Sir Thomas Mallory - vrcholné zpracování)
Suger, opat v Saint-Denis (12. století), královský kancléř, přestavba dynastického chrámu fr. králů, shromáždění francouzských historických údajů, základ Velké francouzské kroniky
Kroniky v národních jazycích
	Ottacher ouz der Geul (Otakar): Štýrská rýmovaná kronika (pol. 13. stol.)
	anonym: rýmovaná Kronika tak řečeného Dalimila (poč. 14. stol.)
Církev
·	historiografie klášterů:
	- kronika kláštera může přerůst v národní (Zbraslavská kronika)
	Jan z Viktringu (1. pol. 14. stol.): Liber certarum historiarum
·	historie biskupství:
	Diákon: Dějiny médského biskupství
	Kronika Dětmara Merseburského - biskup Thietmar von Merseburg († 1018)
	Helmolda, kněze buzovského, Slovanská kronika (severoněmecký farář Helmold, † okolo 1177)
	Větší kronika žďárského kláštera - latinsky, veršovaná, o založení kláštera a prvních letech
·	historiografie řádů
Aristokracie, města, vesnice
·	kroniky urozených a bohatých šlechtických rodů /žitavská, lübecká.../
·	městské kroniky a anály (13. století): Florencie, Kolín nad Rýnem, Brunšvik, Francie, Anglie
·	vesnické kroniky
Kroniky křížových výprav
Fulchera Chartresského Historie jeruzalémská čili Děje rytířstva křesťanského na výpravě do Země svaté (první křížová výprava)
Gesta Ludovici septimi
Paměti Geofreye de Villehord
Vilém z Tyru (12. století)
Jacques de Vitry (1178-1240) - francouzský prelát, kazatel a historik, autor zajímavých kázání a dopisů
Volba německého krále
-	do 1198 - 16 volitelů (všichni potomky Otonů); Otoni / Štaufové
-	kürfen (staroněmecky: „volit krále“) đ kurfiřt (mezi knížaty a králem) - oficiálně sacre Romanae imperii principes electores; Nizozemí, Belgie, Čechy, Rakousko, Německo
-	kurfiřtské kolegium (1198-1806) - společenství mužů oprávněných volit krále
-	německého krále volilo 7 volitelů = kurfiřtů:
4 světští (feudálové):
český král – arcičíšník (od 12. století), díky Zlaté bule má nejvíc privilegií
rýnský falckrabě – arcistolník, arcitruksas, Wittelsbachové; v době interregna provizor na J Říše
braniborský markrabí – arciklíčník (arcikomorník), Askánci, 1319 Wittelsbachové, Lucemburkové, 1415 Hohenzollernové
saský vévoda – arcimaršálek, Wettinové, 1696 pol. králové, poč. 19. stol. Sasko král.; v době interregna provizor na S Říše
3 církevní (němečtí biskupové):
mohučský arcibiskup – arcikancléř Německa, svolává sněm
trevírský arcibiskup – arcikancléř Burgundska, předává říšské klenoty
kolínský arcibiskup – arcikancléř Itálie, korunuje krále
Cáchy – korunovace Karla Velikého – 800 – korunován papežem na císaře
1268/71 – teorie – funkce kurfiřtů u královské tabule, teorie vyvrácena, volby pod širým nebem
1623 Ferdinand II. přiřkl falcký kurfiřtský hlas vévodovi Maxmiliánovi Bavorskému
1648 falckému vévodovi kurfiřtské právo vráceno – 8 kurfiřtů (arcipokladník)
1692 Leopold I. 9 kurfiřtů – výj. Lüneburku a Brunšvicku
-	od 15. století neúčast českého krále na sjezdech – přešlo na rakouského císaře – vymohl si to Josef I. 1708 (= větší pravomoc zasahovat do věcí Říše).
1777 vymírají Wittelsbachové – 8 kurfiřtů, 5. kurfiřtský hlas (arcistolník) návrat na falckou větev, arcipokladníka získal kurfiřt hannoverský
1801 pryč Kolín a Trevír, 4 nově: Bádensko, Wirtembersko, Hessensko, Salzbursko; převaha evangelíků
1806 zánik SŘŘNN – František II.
Legenda o Ostojovi
Zdeněk Smetánka; ISBN, 1992
1. kapitola: Lidé a doba
Ostoj - raně středověký zemědělec
-	1. polovina 12. stol., kníže Soběslav I.
-	listina (insert) kanovníka kostela Panny Marie v Praze Zbyhněva
-	dušník Ostoj byl součástí hospodářského systému navázaného na únětický kostel
-	Ostoj sídlil na Levém Hradci (castrum-hradiště)
-	* cca 1100 - † cca 1150
-	patriarchát, robota, asi 6 členů v rodině
-	průměrný věk 33 let (vysoká dětská úmrtnost), Ostoj asi 50 let
2. kapitola: V krajině raného středověku
-	příznivé klima
-	Ostojův areál: hlavně les (listnatý), pole, kvalitní půda, bezlesá oblast kolem Prahy
-	o lesy se zde starali knížecí forestarii (lesníci) a magister ventorie (vrchní lovčí) /lovit směl jen panovník/
-	veliké stromy (pralesní), Ostoj znal jen sekyru (pila = novověk)
3. kapitola: Sociální prostor
-	Levý Hradec označován jako castrum - spíše vzpomínka na staré opevnění (9./10. století), údržba opevnění byla velmi náročná a v takové blízkosti Prahy i zbytečná
-	místo Ostojova bydliště a hospodářství obkružoval val
-	východní blok Levého Hradce (sociálně významnější):
-	na Levém Hradci stála první křesťanská svatyně na území přemyslovských Čech - kamenná jednoapsidová rotunda sv. Klimenta (Bořivoj I., po návratu z VM, 80. léta 9. stol.)
-	od 11. stol. kolem rotundy kosterní pohřebiště (mince mrtvým)
-	záhadná zděná budova zřejmě úředníků u kostela, počátek 13. stol.
-	západní blok LH:
-	bývalé předhradí = Ostojovo bydliště
-	sociální propast mezi Ostojem a knížecími úředníky
-	pozn. 1189 - kolokvium v Sadské - Konrád Ota potvrdil velmožům trvalou držbu všech spravedlivě získaných statků (dědičně)
-	velmož Bohuň, Zbyhněvův otec, dostal levohradeckou půdu od knížete (11./12. stol.), Zbyhněv to zdědil i s Ostojem
-	Ostoj původně velmožův poddaný, Zbyhněv z něj udělal dušníka
-	Ostoj pracoval, odváděl i peněžní dávky
-	11 lidí živilo nepracující rodinu kanovníka
-	knížecí správce - beneficiarius
-	pro Ostoje byl nejdůležitější vztah k únětickému kostelu - o sv. Martinu platil 12 denárů kanovníkům
4. kapitola: Usedlost na předhradí
-	usedlost obklopena plotem, branka (pověry)
-	obytný dům - ústřední bod usedlosti: max. 2 místnosti, otevřený oheň, pletená technika stavby (dřevo+hlína), možná při stavbě zakopány obětní předměty (pohanská magie X christianizace)
-	horreum - v Ostojově době humno (později sýpka či stodola)- mlácení obilí ve větru, svážení úrody
-	oboroh - stoh slámy (4 kůly, stříška)
-	obilné jámy - zrno - nikoliv sýpka či stodola
-	truhla vydlabaná z kmene - kadlub (obilí pro běžnou spotřebu)
-	jednoduché (polo)otevřené přístřešky (stodůlka, chlév)
-	krávy, slepice (hřad či pletený kurník), ne kůň
-	ohrazená zahrada s ovocnými stromy
5. kapitola: Pole a pastviny
-	práce od východu do západu Slunce
-	pole bráněná před návratem lesa
-	dřevěné rádlo s nevelkým hrotem železné radličky, oradlo vlečené hovězím dobytkem
-	sekyra
-	terra ad aratrum (orná půda); ager, campus (pole), pratum (louka)
-	Ostoj na poli, žena se stará o dům
9. kapitola: Práce a čas
-	cyklické vnímání času (zemědělství; opakování přírodních jevů, čas bez konce, ale s okamžikem obnovy) X čas lineární (církev; souvislá linie okamžiků, čas konečný; stvoření - Kristus - poslední soud)
-	čas klášterů rozdělen na hodinky (duchovní náplň)
14. kapitola: Dvojí víra
-	„dvojvěří“ – křesťanství + předkřesťanské jevy

