KRIZE POZDNÍHO STŘEDOVĚKU
Vrcholný středověk znamenal pro Evropu všestranný rozvoj. Ustaly zmatky, související s mohutnými přesuny
jednotlivých národů či kmenů v rámci ----E6---- ------. Boj za šíření křesťanství sice samozřejmě nemohl být
prohlášen za skončený, křesťanská Evropa silně prožívá neúspěchy -D7------ výprav, ale v Evropě samotné se zdá
být vítězství křesťanství nepochybným. Vztah mezi světskou a církevní mocí byl sice stále konfliktní, ovšem
zdálo se, že bylo dosaženo významných kompromisů, především v Říši, kde --------E5 ------B2 jasněji vymezil
pravomoci. Dostatek potravin zajišťoval společnosti rozvoj zemědělství, související se zavedením ------C6---systému, zlepšením nástrojů, na nichž se více používá -E4---- i s pěstováním nových plodin, především
----B4---. Politickými, ekonomickými i kulturními centry se opět, stejně jako ve vrcholné antice, stávají A1----.
Výrazem rozkvětu je i demografický vývoj, kdy populační nárůst umožňuje i -----A5---C7 nových území, často i
výše položených, což je zase umožněno klimatickou změnou. Pak však ve 14. století stačí jen krátká doba na to,
aby se téměř vše zhroutilo.
V roce 1347 se z přístavů na jihu E2---------C2 poloostrova začal šířit mor. Konsolidace Evropy, zahrnující
propojení velkých měst intenzivně využívanými -------B3- cestami, paradoxně pomáhala šíření nákazy, jež
nabrala neočekávanou rychlost. Během pouhých čtyř následujících let postihl prakticky celou -D6----- a B5---Evropu. Množství obětí bylo stejně neuvěřitelné jako rychlost, vždyť pouze v této první fázi dosáhly ztráty v
zasažených oblastech v průměru těžko uvěřitelných 20-30%. Lidé byli vyděšeni nejen množstvím mrtvých, ale
také nepochopitelností příčiny. Oběti nic na první pohled nespojovalo, nemusely být ani v kontaktu s
nakaženými. Teprve později vyšlo najevo, že původcem zkázy je drobný živočich, totiž -D5---, žijící na -C9----.
V dobovém kontextu samozřejmě v chápání příčin sehrávalo velkou roli -------A4---, proto není divu, že byl
mor vnímán také jako boží trest. Důvodů pro takto krutý trest by se našlo více než dost. Alarmující byl dobový
stav C4----D2. Hlavním smyslem její existence bylo pomáhat věřícím dosáhnout cíle života středověkého
člověka, totiž ---C11-. Ve 14. století však sílil pocit, zda není v tomto směru spíše zdrojem překážek než
pomoci. Skandální je pozice, v níž se nachází její hlava, -A7---. V důsledku konfliktů s ------C13----C12 králem
došlo nejen k přepadení Bonifáce VIII., ale především k nucenému přesídlení jeho nástupců do ------C3-. Zde
byli pod silným politickým vlivem, což vedlo k častému zneužívání náboženských trestů k politickému boji.
Častým se stalo vyhlašování tzv. C10----B1----, zákazů náboženských úkonů a udělování svátostí na určitém
území, jež však byly nezbytné pro dosažení -E3---.
Zdálo se, že alespoň zajetí bylo vyřešeno zásahem E1---- IV. Po jeho smrti se však vývoj ještě více zkomplikoval,
neboť kvůli dvěma souběžným volbám vzniklo tzv. D4------- ----D3-. Celý problém pak vyřešil až ----D8-,
svolaný do ------E8-.
Když se k těmto problémům přidala ještě neúroda, způsobená dalšími klimatickými změnami, a také rozsáhlé a
ničivé válečné konflikty, jako například A3----D1- válka mezi Francií a -A6----, nebylo divu, že se začaly šířit
názory, připisující tak děsivé množství hrůzy nadcházejícímu C1---- -E7---. Tyto názory, souhrnně označované
jako -C5-------, předpokládaly stupňování utrpení, které vyvrcholí definitivním rozdělením lidstva na
spravedlivé a zavrženíhodné. Za této situace se rodí nová hnutí a myšlenkové směry. Patří sem například výzvy k
intenzivnímu vyznávání vlastních hříchů a poddání se utrpení, hlásané hnutím ----A2-----, sebemrskačů. Patří
sem však také ti, kdo se rozhodli se zlem bojovat. Tak vzniká v českých zemích ---E9-C14---, jež ve svých
nejradikálnějších podobách vnímalo své odpůrce nikoliv jako lidské názorové oponenty, nýbrž jako spojence
----C8.
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