Classe de 6ème Thème 3 L'empire romain dans le monde antique

Тема 3
6e
9 heures

1

Римська імперія в Стародавньому світі

Sous-thème 1 # Conquêtes, paix romaine et romanisation
Sous-thème 2 # Des Chrétiens dans l’Empire
Sous-thème 3 # Les relations de l’Empire romain avec les autres mondes anciens :
l’ancienne route de la soie et la Chine des Han dans un monde polythéiste.

Основні поняття теми
Китайська імперія

Римська імперія
Імперія спочатку латиною: imperium, влада керувати всіма підвладними територіями і панувати на них.
Політичний устрій імперії дає змогу контролювати завоювання 2—1 ст. до н.е. Римська імперія переслідує
3 цілі: забезпечити владу центру (Італії та Риму), забезпечити мир у межах величезної території, що
об’єднує різноманітне населення, та захистити кордони.

Китай має потужну імперію під час
династії Хань (з 202 р. до н. е. до 220
р.):

централізована

держава

з

сильним імператором, розширення

https://histographie.net/

Столиця імперії: Рим
Імперська влада пов’язана з містом
Рим.
Рим
є
найбільш
густонаселеним містом Імперії,
резиденцією
влади,
містом
імператора. Рим також є центром
комерційної діяльності для Римської
імперії: всі основні торгові шляхи
починаються і закінчуються в Римі.
До Риму везли предмети розкоші,
рабів, тварин для ігор, будівельні
матеріали і, насамперед, пшеницю з
провінцій (Африки, Єгипту та ін.).

Романізація Імперії
Імперія та Рим виробляють романізацію
територій та їх мешканців. Романізація —
це поширення громадянської моделі
(громадянство, престиж Риму, імперське
поклоніння) і типу універсального плану

міста. Римська імперія дала змогу
поступово
громадянство.

отримати
З

212

римське
року

едикт

Каракалли навіть надає громадянство
всім вільним людям імперії.

Християнізація
імперії
Християнізація полягає в тому, що
римляни поступово відмовляються
від імперського культу, вибираючи
християнську
релігію.
Християнізація Римської імперії
тривала.
Поширення християнства ставить під
загрозу єдність Імперії. Саме в 4
столітті християнство принесло
єдність імперії. Християнство стало
офіційною та єдиною релігією
Східної імперії в 380 році, а потім і
Західної імперії.

території. Культура там у повному
розвитку,

краще

поширюється

завдяки паперу. Китайці взяли під
свій контроль Шовковий шлях: біржі
стосувалися китайського шовку, а
також скляних виробів, тканин і
килимів з Римської імперії. Велика
торгівля дозволяє контактувати між
двома імперіями. Прямих контактів
між

Римською

імперією

та

Китайською імперією небагато, це
переважно непрямі контакти.
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Activités
Les
conquêtes
romaines
aux Ier et IIe
siècles 2h

Travail préalable de repérage : compléter la frise ci-dessous. 52 av J.-C. Bataille d’Alésia, conquête des Gaules  - 27 av J.C. – 14
ap J.-C. AUGUSTE, premier empereur romain  Ier-IIe siècles : l’Empire romain au temps de la Pax romana  98-117 ap J.-C.
empereur TRAJAN  117-138 ap J.-C. empereur HADRIEN
Carte des conquêtes romaines aux Ier et IIe siècles. A l’aide du tableau reconstituer la carte en choisissant les figurés de surface
(aide p. 129). Travail individuel, noté et perfectible.

212 ap J.-C. Édit de Caracalla :
citoyenneté accordée à tous les
hommes libres de l’empire

https://histographie.net/

509 av J.-C. – 27 av J.-C. RÉPUBLIQUE ROMAINE

SOMMAIRE
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Province romaine au début du
règne d’Auguste
(en 27 avant Jésus Christ)
Achaïe

Épire

Afrique proconsulaire Germanie supérieure

Aquitaine
Asie
Belgique
Bétique
Bithynie Et Pont
Chypre
Cilicie
Corse
Crète
Cyrénaïque
Dalmatie
Égypte

Judée
Lusitanie
Lycie
Lyonnaise
Macédoine
Narbonnaise
Numidie
Pamphylie
Sardaigne
Sicile
Syrie
Tarraconaise
Thrace

https://histographie.net/

Province romaine à la fin du
règne d’Hadrien
(138 après Jésus Christ)

Italie (du mythe à l’histoire)
Province romaine au début du règne
d’Auguste (en 27 avant Jésus Christ)
Province romaine à la fin du règne
d’Hadrien (138 après Jésus Christ)

Arabie
Alpes
Bretagne
Cappadoce
Dacie
Galatie

Germanie inférieure

Maurétanie
Mésie
Norique
Pannonie
Rhétie

Camp de légionnaires

SOMMAIRE
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Travail préparatoire : observer la longue durée de la civilisation romaine, son extension dans autour de la méditerranée puis son
recul. Retrouver le nom des empereurs liés à la chronologie des cartes. (voir page 5)
A partir du texte ci-dessous, construire un sketchnote sur LES POUVOIRS DE L’EMPEREUR

https://histographie.net/

Le rôle
unificateur
du pouvoir
impérial 2h

SOMMAIRE
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La Rome
impériale 1h

La Rome impériale est présentée au moyen de reconstitutions 3D : les forums impériaux

Jules César
(100 av. J.-C.- 44 av. J.-C.)

Auguste empereur de -27 à +14
(63 av. J.-C. -14 apr. J.-C)

Vespasien empereur de 69 à 79
(9 -79)

https://histographie.net/

Важливі історичні пам'ятки
1-2 століття: Римська імперія за часів Pax romana.
2 століття до нашої ери - 2 століття нашої ери: імператорський Китай Хань.
1-4 ст.: початки християнства

Domitien empereur de 81 à 96
(51-96)

Trajan empereur de 98 à 117
( 53-117)
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З Римської республіки…
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… наприкінці Римської імперії
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La romanisation : l’exemple
de la cité d’Arles 1h

-

Les relations de l’Empire
romain avec les autres
mondes anciens : l’ancienne
route de la soie et la Chine
des Han 1h

-

-

https://histographie.net/

Les Chrétiens dans l’Empire
romain 2h

-

A partir du dossier ARLES, romanisation et urbanisation : observer les vestiges archéologiques, les lieux et les
monuments caractéristiques de la culture romaine (voir le dossier sur : https://histographie.net/6e/histoire-6e/ ).
Puis de mémoire représenter sous une forme personnelle (tableau, plan, sketchnote, texte, plan….) les édifices
romains et leur fonction construit à Arles.
Mise en perspective et retour sur les travail des scientifiques : vidéo, le Trésor caché d’Arles (58 mn), histoire et
archéologie. (https://www.youtube.com/watch?v=mnDYFLAgU9w)

Réaliser un livre créatif historique (couverture en carton déchiré, teinture, feuilles reliées avec de la ficelle, collage
de matériaux comme du sable pour le désert, des coquillages pour les traversées en bateau, du blé à vendre, du
tissu ressemblant à de la soie…. et bien plus si vous êtes imaginatif) : trouvez un nom à votre personnage, datez
votre voyage sur la route de la soie, un point de départ dans l’empire romain et l’arrivée à chang’an ou Luoyang
dans l’empire chinois (voir carte du cours page 13). Aidez-vous du Livre scolaire pages 164-165.
Travail individuel. Note perfectible.

A l’aide du manuel scolaire (LLS, pp. 144 à 159) et en partant de la carte mentale du cours construire d’un
sketchnoting des Chrétiens dans l’Empire romain.
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Інструменти - працювати й розуміти
Завоювання словникового запасу, римський мир і романізація
Апофеоз: указ сенату Риму, який робить померлого (померлого) імператора рівним богам.
Варвари: у Римській імперії чужоземні народи, які загрожують кордонам.
Cardo: cardo maximus — найважливіша дорога з півночі на південь римського міста. Ця вісь північ-південь структурувала місто з моменту його
створення. Тоді Кардо була однією з головних доріг у центрі економічного та соціального життя міста.
Римське громадянство: статус, який надається особам або народам, найбільш лояльним до Імперії. Він пропонує багато переваг і дозволяє
зробити престижну кар'єру в адміністрації або в армії.
Колонія (римська): місто, побудоване за римським зразком на нещодавно завойованих територіях.
Імперський культ: усі релігійні обряди, встановлені Римом на честь імператорів.
Декуманус: вісь схід-захід у римському місті.
Форум: площа та місце зустрічі римських громадян.
Легіон: основний підрозділ римської армії з близько 5000 солдатів.
Limes (le): кордони Римської імперії; лимес укріплений там, де імперії загрожує.
Сапсан: вільний іноземець у Римській імперії.
Романізація: прийняття народами Римської імперії способу життя, мови, вірувань римлян.
Urbs: латинське слово, що означає «місто». Цей термін, що має відтінок досконалості, буде використовуватися під час римської античності, щоб
символізувати «місто всіх міст», Рим.

https://histographie.net/

Словник Зв'язки Римської імперії з іншими стародавніми світами: стародавнім шовковим шляхом і ханьським
Китаєм.
Каліграфія: мистецтво грамотно писати, обережно формуючи літери та символи письма (ідеограми).
Династія: спадкоємність королів або імператорів однієї родини.
Еліта: група людей, які концентрують більшість влади та грошей.
Мандарин: чиновник Китайської імперії, обраний шляхом змагання серед чоловіків, які вміють читати і писати.
Папір: лист, виготовлений з целюлози рослинної сировини.
Порцеляна: дуже тверда і дуже тонка кераміка, виготовлена з каоліну (дуже пухка біла глина).
Шовковий шлях: торгові шляхи між Китаєм та Європою, через які обмінюються багатьма продуктами (наприклад, шовк, спеції, папір, порцеляна тощо).
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Словник християн у Римській імперії
Апостоли: перші супутники Ісуса, відповідальні за поширення його послання.
Хрещення (хрещення): релігійна церемонія, за допомогою якої людина входить до християнської спільноти. Людину занурюють у ванну з водою, яка
її очищає.
Базиліка: християнська церква, побудована на прямокутному плані римських базилік.
Християнство: відноситься до всіх християн, мирян і священнослужителів.
Спілкуватися: брати участь у церкві, в церемонії вшанування жертви Христа.
Причастя: християнський обряд обміну хлібом і вином на згадку про останню трапезу Ісуса Христа з апостолами.
Собор (один): це збори єпископів, скликані Папою.
Навернення: це коли людина змінює свою релігію, наприклад римський політеїст стає християнським монотеїстом.
Credo («Вірую» латиною): це формула, прийнята на Нікейському соборі, яка підсумовує вірування християн.
Учень: людина, яка отримує настанови від майстра.
Едикт: у Стародавньому Римі постанова магістрату.
Церква: від грецького ecclesia, збори, це все християни. Не плутати з церквою без великої літери, яка тоді є будівлею для молитви.
Євангеліє (The): «Добра новина». Книги, які є частиною Нового Завіту і містять вчення Ісуса Христа. Згідно з традицією, вони були написані Матвієм,
Марком, Лукою та Іваном у 1 столітті нашої ери.
Мученик: людина, яка вмирає за свої переконання.
Месія: на думку християн, посланий від Бога, який повинен очолити єврейський народ. Ісус Христос вважається месією серед християн.
Переслідування: насильство над людиною через її ідеї чи переконання.
Воскресіння: акт повернення до життя після смерті.
Обряди: звід правил і церемоній релігії.

SOMMAIRE
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52 av J.-C. Bataille
d’Alésia, conquête des
Gaules
509 av J.-C. – 27 av J.-C. RÉPUBLIQUE ROMAINE

Ier-IIe siècles : l’Empire romain au temps de la Pax romana
27 av J.-C. – 14 ap J.-C.
AUGUSTE, premier
empereur romain

98-117 ap J.-C.
empereur TRAJAN

212 ap J.-C. Édit de
Caracalla :
citoyenneté
accordée à tous les
hommes libres de
l’empire

117-138 ap J.-C.
empereur HADRIEN

IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C : empire des HAN

247 avant J.-C. - 224 après J.-C : empire PARTHE
105 - 250 après J.-C : empire KOUCHAN

Échelle différente

https://histographie.net/

325 ap J.-C. Concile de Nicée
4 av J.-C. – 30 ap J.-C.
Vie de JÉSUS
Milieu du Ier siècle
ap J.-C.
écriture des Évangiles

64 – 313 ap J.-C., les Chrétiens sont persécutés par les Romains
313 ap J.-C. Édit de Milan : l’empereur
CONSTANTIN cesse les persécutions et
autorise le christianisme

392 ap J.-C. Édit de
Théodose : l’empereur
THÉODOSE interdit le
polythéisme et le
christianisme devient la
religion officielle de
l’Empire romain

SOMMAIRE
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Des empires et la route de la soie

SOMMAIRE
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Un homme et son message
Jésus
Des rites :
baptême, messe,
communion

La « résurrection de
Jésus » Elle fait de Jésus le
Christ des Chrétiens

Nombreuses
communautés
chrétiennes
Elles apparaissent après l’annonce
de la résurrection de Jésus

Des persécutions
Du Ier au IIIe siècle, les Chrétiens
sont ponctuellement persécutés

Une nouvelle religion apparaît
au Ier siècle
Durant les 3 premiers siècles du
christianisme, la nouvelle religion
s’organise et se diffuse malgré les
persécutions

Les Chrétiens dans l’Empire romain

https://histographie.net/

Paul de Tarse
Paul joue un rôle
important au Ier siècle
dans la diffusion du
christianisme

Une religion
progressivement acceptée dans l’Empire romain

Édit de Milan (313)
Une religion
qui se diffuse

L’empereur Constantin est le
premier empereur à se
convertir au christianisme. Il
autorise ainsi les Chrétiens à
pratiquer leur culte.

La lente affirmation du
christianisme dans l’Empire

Édit de
Thessalonique (380)

Les Apôtres

L’empereur Théodose
Ier décide que le
christianisme devient la
religion officielle de
l’Empire romain.

Les Évangiles

SOMMAIRE
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Курс
1. Завоювання, римський мир і романізація.

https://histographie.net/

Величезна імперія
Ланцюг завоювань
У 3 столітті до нашої ери на всьому італійському півострові панували римляни. Поступово вони завойовують території навколо Середземного моря, і
Рим в кінцевому підсумку знищує вороже місто Карфаген. У 1 столітті до нашої ери Рим повністю підкорив Галлію завдяки перемозі Юлія Цезаря під
Алезією. Потужні в усьому середземноморському басейні римляни називали Середземне море «mare nostrum», тобто «наше море».
Під час імперії тривали завоювання і поширювали територію імперії від Месопотамії до Бретані (Англія) через Північну Африку та Іспанію. Саме завдяки
своїй могутній і дисциплінованій армії Рим зміг таким чином розширити свою територію. Але деякі регіони, найвіддаленіші, часто стають об'єктом
неодноразових нападів варварів. Тому імператори відправили туди своїх легіонерів, щоб захищати межі Імперії, і побудували стіну укріплень для
захисту кордонів, які називаються «липами».
Різноманітність народів, імперська єдність
Римське населення становило близько 70 мільйонів у 2 столітті. Поширена на дуже великі регіони, Імперія об’єднує дуже різноманітні народи, культури
та способи життя. З точки зору релігії, жителі цих римських провінцій дотримувалися своїх власних вірувань або дотримувалися вірування римлян,
включаючи свої власні.
Саме імператори забезпечують єдність Імперії. У той же час як політичні, військові та релігійні лідери, вони здійснювали абсолютну владу над
населенням Імперії, але не маючи можливості самостійно керувати 40 провінціями Імперії, імператори передали свої повноваження губернаторам.
Повсюдно в Імперії відзначається імперський культ, в якому особа імператора шанується як бог.
Рим, столиця Імперії, випромінює величезний престиж. Це місто (Urbs), яким всі захоплюються і є зразком для інших міст Імперії. Таким чином це
сприяє єдності всієї Імперії.
романізація
Мирна і процвітаюча імперія
Протягом кількох століть Імперія переживала римський мир (Pax romana). Римлянам вдалося убезпечити свою величезну територію, що призвело до
заохочення економічної діяльності в провінціях і розвитку сільського господарства, торгівлі та ремесел. Дороги та наземні транспортні осі будуються
та утримуються, так само, як захищені порти та морські шляхи.
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Рим, столиця цієї величезної імперії, розбагатів і став економічною столицею, привозячи товари з усієї імперії і навіть за її межі.
Міста сприяють романізації та римському громадянству
Рим стає міським зразком у всіх провінціях Імперії. Багато міст, натхненні ним, народжуються. Вони побудовані на одному геометричному плані
(декамус і кардо) і організовані навколо центральної площі (форуму). Вони також покриті багатьма пам'ятниками, ідентичними римським, такими як
лазні, театри, цирк, тріумфальні арки та амфітеатр. Також на честь римських богів імператора споруджено багато храмів.
Потроху жителі провінцій перейняли спосіб життя римлян і латин. Це називається романізацією Імперії.

Все більше римських громадян
Римські громадяни спочатку складаються лише з вільних чоловіків з Італії. Але поступово імператори надають
римське громадянство всім, хто служив Риму, захищаючи його або беручи участь в його управлінні. Все більше і
більше жителів провінцій інтегрують це громадянство, поки імператор Каракалла не поширить його на всіх
вільних людей Імперії в 212 році.

https://histographie.net/

2. Відносини Римської імперії з іншими стародавніми світами: стародавнім
шовковим шляхом і ханьським Китаєм у політеїстичному світі.
Римська імперія та інші світи
Римляни здійснюють обмін з усіма провінціями Імперії, але також мають контакти з народами та далекими цивілізаціями Сходу далеко за межами
імперської території.
Іноді каравани, які подорожують понад 7000 кілометрів Азією та Персією, перевозять прянощі та шовкові тканини, парфуми з Індії та навіть
дорогоцінне каміння до Імперії та її берегів Середземного моря. Тільки багаті римляни можуть мати доступ до цих продуктів далекої та дорогої торгівлі,
але їхнє життя змінюється, оскільки воно відкрите для інших цивілізацій Посередники, зобов'язані своїм привілейованим становищем на «шовковому
шляху», перські купці поширювали ці рідкісні продукти римлянам через плідні комерційні зв'язки. Але між Римською імперією та Парфянською
(Перською) імперією суперечливі відносини. Ці непрості стосунки підштовхують римлян і китайців краще пізнати один одного і зблизитися
дипломатично.
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Китайська імперія Хань
Династія Хань панувала в Китаї з 206 р. до н.е. до 220 р. н.е.. Вона має 28 імператорів, це перша імперська династія за своєю тривалістю. Це був плідний
і неспокійний період, позначений експедиціями до Середньої Азії, Шовковим шляхом, середовищем відданих чиновників, учених імператорів, а також
соціальними заворушеннями.
Саме зі старою династією правителів Хань Римська імперія розвивала найбільше контактів. Правителі Хань поширили свою імперію в Азії до південного
Китаю, на північний схід до Кореї та на захід, відкривши Шовковий шлях, який вони захистили від вторгнень північних народів, таких як монголи,
спорудивши «Велику стіну», лінію оборона та укріплення.
Династія Хань організовує управління Китайською імперією, наймаючи компетентних чиновників на службу імператору і в китайських провінціях.
На чолі близько 60 мільйонів китайців династія Хань продемонструвала велику економічну та технічну життєздатність. Попереду цивілізацій навколо
Середземномор’я, це блискуча цивілізація, яка вже століттями знає, як прясти і ткати шовк, рідкісний і дорогоцінний продукт, секрет виробництва
якого зберігають китайці. Винаходи та техніка Хань Китаю: папір, чорнило, кінська збруя.
З точки зору мистецтва, Китай виражає витонченість у багатьох сферах, таких як шовкова вишивка, живопис тушшю та теракота чи бронзова
скульптура.

https://histographie.net/

3. Християни в імперії.
Нова монотеїстична релігія
Ісус і його вчення
Історики знають лише кілька певних і перевірених речей про характер Ісуса. Цей би жив у Палестині в той час, коли її завоювали римляни. Заселений
євреями, які також називають євреями, цей регіон чекає, коли його визволить з-під римської окупації посланець (месія) їхнього бога Ягве, щоб
відновити своє царство: Ізраїльське царство.
Це релігійні тексти, написані довго після його смерті (Новий Завіт), які принесли нам життя та послання Ісуса. Звідси й певна недовіра з боку істориків,
які вважають за краще покладатися на численні джерела щодо існування факту. З року, коли йому виповнилося тридцять років, Ісус із Назарету
подорожував Палестиною, передаючи послання любові й обіцяючи вічне життя в Божому царстві після смерті. Помалу багато чоловіків і жінок вважали
б його месією, якого чекав єврейський народ.
Його послання кидає виклик авторитету великих єврейських релігійних лідерів, які оголосили його самозванцем. Що стосується римлян, то для них
Ісус Христос був агітатором і представляв ризик безладу. Ісус був заарештований і розіп’ятий, але для християн він воскрес би, перш ніж приєднатися
до Бога, і просив би апостолів, своїх учнів, поширити його слово до всіх людей.
Перші християнські громади
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Апостол Петро породив перші громади християн у Палестині. Вони поступово розвиватимуться в Азії та Греції серед неєвреїв під керівництвом Пола
Тарса в 1 столітті.
Дуже поглинені звичаями і віруваннями іудаїзму, християнські громади все далі і далі віддалялися від них, коли наприкінці 1 століття були написані
основні тексти християнства. Ці тексти спонукають християнські спільноти там поважати правила життя, засновані та натхнені вчинками та словами
Ісуса, такими як молитва, хрещення та причастя (розділення хлібом і вином).
Християнство в Римській імперії
Час переслідування
В Імперії християни дуже швидко зіткнулися з ворожістю населення та імператора, який бачив у цьому втрату авторитету через сумніви в імперському
культі цими новими віруючими. Це допитування означає, що вони потім вважаються поганими громадянами і таємно практикують свої вірування, що
посилює недовіру римлян і таємницю навколо них. У 64 році в Римі почалися гоніння на християн із звинувачення проти них імператором Нероном,
який звинуватив їх у тому, що вони спалили місто.
Але насильство має протилежний ефект, оскільки мужність християнських мучеників вражає глядачів, що призводить до багатьох навернень, і не
впливає на рішучість християн поширювати християнство по всій Імперії.
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Назустріч імперському християнству
Навернення імператора Костянтина та затвердження Міланського едикту 313 року, що дозволяв сповідувати християнство по всій імперії, прискорили
його поширення. Імператор Феодосій I опублікував у 380 році Солунський едикт: «Всі народи повинні згуртуватися до віри, переданої римлянам
апостолом Петром, визнаної понтифіком Дамасом і Петром, єпископом Александрійським, тобто Святої Трійці Отця, Сина і Святого Духа. »
Наприкінці Імперії населення всіх провінцій має прийняти християнство, яке стало офіційною релігією Імперії, і язичницьке поклоніння заборонено.
Організовує християнська церква
Дедалі більше християнських громад мають самоорганізовуватись. На чолі єпископи через собори остаточно закріпили вірування, обряди та релігійні
свята в 4 столітті. Близькими до християнського населення є священики, відповідальні за передачу вірувань та забезпечення обрядів поклоніння в
освячених місцях, таких як базиліки.
Християнство дуже сильно розвивається в містах, але важче нав’язується населенню походів, які зберігають свої вірування та язичницькі звичаї.

17

https://histographie.net/

Classe de 6ème Thème 3 L'empire romain dans le monde antique

18

https://histographie.net/

Classe de 6ème Thème 3 L'empire romain dans le monde antique

З 1-го до кінця 4-го століття християнство повільно утверджувалося в Римській імперії
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