PŘÍČINY ZÁNIKU ŘÍMA
-

-

-

reálný polycentrismus (tím, že vznikla řada prosperujících center, která chtěla
propagovat hlavně sama sebe, se zmenšoval vliv Říma)
„Arabové uťali hlavu helénismu“ – Arabové narušili obchod Říma s Egyptem a to
včetně dodávek základních denních potřeb jako obilí => počet obyvatel Říma
najednou klesl z 1 000 000 na 40 000
trvalý nápor barbarských (=germánských) kmenů ze severu
o rok 58 n.l.: bitva u Teutnberského lesa skončila totální porážkou římských
vojsk; od této chvíle už není otázkou, zda se Řím bude nadále rozvíjet, ale jak
dlouho ještě Řím vydrží
rozklad otrokářské společnosti
vyčerpání a rozplynutí římského etnika (příliš velký vliv východních kultur)
dokonce jsou prokázány i antropologické změny u Římanů – např. postupné zvyšování
postavy
epidemie a mory
profesionalizace armády (končí chuť obětovat se za Řím) a s tím spojená centralizace
moci
zánik term (=společenských center, kde senátoři otevřeně diskutovali s obyvateli) a
s tím spojený zánik tradičního politického systému
krize rodiny
křesťanství

KŘESŤANSTVÍ
-
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-
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středověk = nejdelší období v Evropě
máme o tomto období málo informací (málo překladů knih), což vede k předsudkům
i když se říká, že byl středověk obdobím inteligenčního temna, není tomu tak – byla
sice velká negramotnost, ale existovala velice vzdělaná elita, která byla schopna se
dorozumět po celé Evropě – LATINA
tehdejší svoboda spočívala v přimknutí se k autoritám
ranné křesťanství bylo helenizováno
půdu pro šíření křesťanství připravovala apokalyptická literatura (vyvolávala náladu
očekávání; říkala, že svým jednáním ovlivňujeme svůj osud; nabízela poznání
budoucnosti z přítomnosti)
proč Řekové nepřijímali křesťanství?
o křesťanství říká, že skrze askezi se přibližuješ Bohu XX Řekové askezi neznali
o křesťanství říká, že Bůh stvořil svět XX Řekové byli přesvědčeni o přirozeném
vývoji světa a tohle jim připadalo směšné
o Ježíšovo zmrtvýchvstání XX Řekům připadalo směšné
křesťanství popírá antiku
Sv. Augustin
o vybral z antiky to nejdůležitější a snažil se to implementovat do křesťanství
o oživil křesťanství
o zavádí dogmata (základy pro ně bere právě z antiky)
o řeší vztah křesťanství ke státu

