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Francká říše
483-založení Fr.říše
732-Zastavení pronikání Arabů do E - bitva u Tours a Poitiers, K.Martel
751-Pipin III. fr.králem
800-Karel Veliký korunován řím.císařem
843-Konec fr.říše–Verdunská smlouva (Ludvík Pobožný->Lothar,K.II.V,Lud.N)
Baroni- šlechtici povýšení do šl.stavu za hrdinský čin
Vévodství-admin.celek F.ř. (burgundsko,aquitánie...), vládli jim vévodové
Marky-okrajová území připoj.k Fr.říši, stálé voj.posádky, markrabě
Majordomus-správce paláce v.,později de facto vládli státu
Merovejovci-vládnoucí dynastie Fr.říše do konce 8.stol.
Chlodvík – Merov., expanze říše- Francie,Pyreneje, Švýcarsko...
Pipin II.-majordomus, sjednocení fr. Pipin III.-751 franc.králem
Karel Veliký-od r.768, rozkvět říše; Roland-velitel vojsk
Ludvík Pobožný-nást. Karla V., rozdělil říši mezi své syny- konec jednot. fr.
říše (Verdunská smlouva 843, Lothar(Již.)/Karel II.Holý(Z)/Ludvík Němec(V))
Lex Salica (Sálský zákoník)- právní dokument fr.říše (2 verze -Chlodvíkova,
Karlova<-práva žen). Není to zákon, neexistuje zde totiž zpět.vazba- soud
Byzantská říše
centrum- Konstantinopol, v čele císař
další význ.města-střediska řemesla&obch.-Antinuchea, Nikaia, Trapezunt
Justinián-císař, centralizoval moc; jeho cíl-obnovit řím.říši v pův.rozsahu, právní
dokumenty: Konstantinova dotace (nábož.změny*), Corpus Iulis Civilis (princip
teokratického absolutismu- „My, z boží milosti...“
529*- J. Nechal zavřít všechny pohanské školy (aby zničil pohan.nábož.)
532- Povstání 'Niká'(='Zvítězíš')- povstání chudších vrstev proti centraliz.
reformám J., nakonec potlačeno

Arabský chalifát
Periodizace arab.dějin:
- do 6.století – fetišismus,šamanismus – Kaada, obchod
- 622 Muhamad, zakladatel islámu vyhnán z Mekky do Mediny
- 711 dobytí Gibraltaru
- 732 zastavení postupu (Karlem Martelem u Poitiers)
- 12. století- Arabský chalifát, Hamun-al-Rašid
- 15. století- rozpad Arab.chalifátu, reconquista-národněosvoboz.hnutí.
Arab.stát dále existuje v původním rozsahu- Saúdská Arábie
forma vlády- podobné teokratic.absolutismu v Byzanci (nábož.<-->stát.zříz.)
Mekka-hl.centrum obchodu od 6.stol., *Mohamad
Kaaba-stavba, uvnitř černý meteorit, předmět fetiš.nábožen.před Islámem
Mohamad-prorok Alláha, zakladatel Islámu & autor Koránu;
Abú Bakr-nástupce Mohamada, budování arab.státu
Omar-nástupce Mohamada, zakladatel Ar.říše
Umajovci-vládci 1.dynastie, 661-749
Abbasovci-vládci 2.dynastie,
Chálíf-vládce říše
Vezír-zástupce chalífa
Emír-Moh. Zástupce v dobytých územích (=> emiráty)
Cordobský chalifát-arab.oblast v E ve Šp., v 10.stol. odtrh.
Znaky Koránu:
-víra v 1 boha Alláha, -víra v proroky-šiřitele A.myšlenek, -Mohamad-1.prorok,
-víra v anděly, -víra v predestinace (předurčení), -ctností Araba je padnout v boji
za A., -povinnost Araba šířit A.myšlenky ohněm i mečem
Povinnosti vyznavače Koránu- muslima (moslima):
-5x denně modlidba vsedě a v kleče, -hygien.očista před modlidbou, -zákaz
požív. vepřového a alkoholu, -povoleny 4 manželky (o všechny se musí stejně
dobře postarat), -povolen libovol.počet milenek, -jednou za život jít do Mekky

